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planeta em decorrência do seu desperdlcio e da trabalhadores em apoio à permanência do jogo
poluição dos mananciais. 60377 do bingo como atividade legal e regulamentada

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) _ no Pais. 60384

Balanço positivo dos trabalhos da CPI instaurada JOÃO MAGNO (PT - MG) - Outorga ao
no Senado Federal para apuração de orador, pela Assembléia Legislativa de Minas
irregularidades no Poder Judiciário. Descaso da Gerais, da Medalha de Mérito Especial. Repúdio
Comissão com a denúncia formulada por às privatizações promovidas pelo Governo
desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia Femando Henrique Cardoso. 60389
de ocorrência de pressão para concessão de ha· WALTER PINHEIRO (PT - BA) _.
beas corpus em favor de marginal preso no Problemas decorrentes do modelo de
Municlpio de Feira de Santana. Manobras da privatização adotado para o Sistema Telebrás.
Assembléia Legislativa do Estado para Defesa da revogação de dispositivos legais
inviabilização da apuração das denúncias. referentes ao assunto. 60390
Editoriais "Medo de quê?" e "CPI na Bahia", JOSÉ GENOINO (PT _ SP) .,.. Fracasso do
publicados no jornal A Tarde................................. 60378 modelo de privatização de empresas estatais

DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) .,.. adotado no Pais. Conveniência de instalação de
Solicitação à Presidência de providências para o CPI da Casa para investigação do assunto. 60391
funcionamento do registro eletrôniro de

60380 LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP) -presença. Fracasso da Polltica Nacional de

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) - Desestatização. Conveniência de instauração de
Indefinição de propósitos e de metas CPI destinada à averiguação do programa de
demonstrada pelo Governo José Bianco, do privatização no País. 60392
Estado de Rondônia. Desencontro das

G à JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Elucidação
informações passadas pelo overno do assassinato da Prefeita Dorcelina Folador, do
população rondoniense. 60380 Municlpio de Mundo Novo, Estado do Mato

NILSON PINTO (PSDB - PA) - Aprovação, Grosso do Sul. Apoio à reivindicação do povo do
em plebiscito realizado em Santarém, Estado do Município no sentido da renúncia do Prefeito
Pará, de proposta de criação do Municipio de Kleber Corrêa, pela prática de crimes polltico
Mojuí dos Campos. 60381 -administrativo e de responsabilidade. 60392

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Repúdio IÉDIO ROSA (PMDB _ RJ) - Regozijo com
às declarações da Deputada Laura Carneiro, o início das obras do trevo de Manilha, em
integrante da CPI do Narcotráfico, sobre Itaboral, Estado do Rio de Janeiro, e com a
envolvimento de integrantes da Força Aérea conclusão do recapeamento do trecho da
Brasileira com o narcotráfico. Necessidade de BR-101 entre Rio Bonito e Casimiro de Abreu.
investigação da vida fiscal da Parlamentar. 60382 Conclusão do Fórum de São Pedro da Aldeia. no

NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS) - Estado. Urgente instalação, pelo Tribunal de
Defesa de maiores incentivos governàmentais Justiça fluminense, de Vara de Família no
para o desenvolvimento econômico da região sul Municipio ~............................ 60394
do Estado do Rio Grande do Sul. '60383 ENIO BACCI (PDT _ RS) _ Aprovação,

DARClslO PERONDI (PMDB - RS) - pela Comissão de Economia, Indústria e
Conveniência de manutenção do jogo do bingo Comércio, do Projeto de Lei nO 1.010, de 1999,
diante de sua importância como atividade. sobre obrigatoriedade da realização de plebiscito
geradora de empregos e patrocinadora do nos casos de privatizações. 60395
esporte nacional. Declaração do Presidente do PAULO FEIJÓ (PSDB _ RJ) _ Precariedade
Comitê Ollmpico Brasileiro, Artur Nuzmann, da situação econômica e social da região norte do
sobre destinação de recursos do jogo do bingo Estado.do Rio de Janeiro. Inclusão dos Municfpios
para treinamento dos futuros representantes fluminenses de Campos dos Goytacazes e São
esportivos do Brasil nas Olimpíadas do ano Francisco do ltabapoana nas áreas de maior
2000, em Sidney, Austrália. Dados coligidos pelo pobreza e miséria do País, segundo dados de
Presidente das Uniões Federativas Amadoras de estudo promovido pelo Ministério da Integração
São Paulo sobre incremento do índice técnico Nacional. 60395
dos atletas em decorrência da melhoria das
condições de treinamento proporcionada por JUQUINHA (PSDB - GO) - Implantação do
recursos do bingo. Registro de manifestações de Pólo Farmacoquímico no Distrito Agroindustrial de
entidades do esporte amador e de sindicato dos Anápolis, Estado de Goiás. Importãncia da iniciati-
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MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela
ordem.) - Comprometimento do sucesso do
Programa Nacional de Alimentação Escolar em
decorrência da morosidade no repasse das
parcelas financeiras do Fundo Nacional de

JANDIRA FEGHALI (BlocoJPCdoB - RJ) 
Critica ao Governo Fernando Henrique Cardoso
pela opção de adesão ao processo de
globalização da economia. Alerta sobre propostas
de doIarização da economia brasileira. Caráter
arbitrário e autoritário da proibição de coligações
partidárias proporcionais contida em parecer do
Senador Sérgio Machado. Relator da proposta de
reforma poIitica. Considerações acerca do Projeto
de Lei nO 1.527. de 1999, sobre critérios para
concessAo de aposentadoria no setor privado.
Desvio. pelo Poder Executivo. de recursos
destinados à área social. Posicionamento da
oradora contrário à divisão e privatizaçAo da
empresa Fumas Centrais Elétricas S. A. Defesa
do principio de garantia do cidadão constante do
modelo de previdência social definido e garantido
por dispositivos da Constituição Federal ..

V - Grande expediente
NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS) 

Anúncio da apreciação. pela Comissão de
Educação. Cultura e Desporto. do substitutivo
apresentado ao Plano Nacional de Educação.
Normás adotadas pelo orador para formulação
do parecer sobre a matéria ..

FEU ROSA (PSDB - ES) - Considerações
acerca da problemática do bócio endêmico no
Pais .

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) 
Falecimento do padre Michel Khoury, sacerdote
da Igreja Ortodoxa e titular da Paróquia São
Nicolau, Goiânia, Estado de Goiás .

JAQUES WAGNER (PT - SA) - Criticas à
polltica social do Governo Fernando Henrique
Cardoso .

MARCELO BARSIERI (PMDB - SP) 
Significado da Marcha Nacional em Defesa e
Promoção da Educação Pública. realizada em
Brasl/ia, Distrito Federal. Sucateamento do
sistema educacional brasileiro. Urgente adoçA0,
pelo Governo Federal, de políticas estratégicas
para revitalizaçAo do ensino público e gratuito no
Pais .

60401

60402

va para O êxito da política de desenvolvimento in- Anúncio de apresentação de proposta de emen-
dustrial do Estado promovida pelo Govemador da à Constituição sobre o assunto .
Marcon; Perillo. 60396 LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP) _

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Dados do Transcurso do centenário de fundação do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica - Esporte Clube Pinheiros, de Sêo Paulo, Estado
IBGE, relativos à produção industrial dos de São Paulo .
Estados e das Regiões do Brasil. 60397

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Repúdio à
declaração do Presidente BiII Clinton, dos
Estados Unidos da América. em discurso
proferido na Terceira Conferência Ministerial da
Organização Mundial do Comércio, sobre
emprego de trabalho infantil na indústria
brasileira de calçados. Prejulzos das economias
de paises pobres e em desenvolvimento em
decorrência da manutenção do protecionismo
comercial pelos paises mais industrializados........ 60398

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE) - Cumprimentos à Sociedade Brasileira de
Nutrição Parenteral e Enteral pela elaboração do
trabalho de pesquisa "Inquérito Brasileiro de
Avaliação Nutricional Hospitalar". Maior empenho
do Ministério da Saúde para fixação, na tabela
do SUS, de valores para remuneração dos
custos do conjunto de procedimentos sobre
Terapia de Nutrição Parenteral e Enteral. 60399'

Luis EDUARDO (PDT - RJ) - Problemáti
ca da segurança pública no Pais. Criação do Insti·
tuto de Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro. para integração das Policias Civil e Mili-
tar........................................................................... 60401

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Importância
do Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal
para o combate ao déficit público brasileiro .

AGNALDO MUNIZ (PDT - RO) - Con·
trariedade à proposta governamental de cobrança
de contribuição previdenciãria dos servidores pú
blicos aposentados e pensionistas. Realização.
pela Companhia Nacional de Abastecimento 
CONAS, da segunda estimativa da safra agrlcola
199912000. Falta de apoio do Governo Federal e
dos bancos aos pequenos e médios produtores
rurais .

PAULO ROCHA (PT - PA) - Realização do
11 Encontro Americano pela Humanidade contra o
Neoliberalismo. em Belém. Estado do Pará .

ANTONIO JORGE (PTB - TO) - Conces
são, pela Universidade de Rejms Champag
ne-Ardenne, do titulo de Doutora Honorls Cauea
à Prota. Lúcia 'Mlladino Braga. Diretora-Executiva
da Rede Ssrah de Hospitais do Aparelho Locomo
tor e Chefe do Departamento de Neuropsicologia.
Proliferação da indústria de notas frias e de em
presas "laranjas· nas municipalidades brasileiras.
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CORONEL GARCIA (PSDB - RJ. Pela
ordem.) - Repúdio pela generalizaçAo, em
declarações públicas de Parlamentares, do
envolvimento de integrantes da Força Aérea
Brasileira na prática de narcotráfico .

I~OIO ROSA (PMOB - RJ. Pela ordem.) 
Apresentação de indicações ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, para
alteração na forma de pagamento da diferença
de 28,86% devida a servidores públicos federais;
e ao Ministério das Comunicações, para
extensao dos beneficios da Lei nO 8.529, de
1992, aos empregados da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos originários do antigo
Departamento de Correios e Telégrafos ..

PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo) 
Convocação dos Srs. Parlamentares ao plenário
para inicio da Ordem do Dia ..

SERAFIM VENZON (POT - SC. Pela
ordem.) - Apresentação de proposição sobre
ampliação e melhoria do beneficio de
aposentadoria para o pequeno e médio produtor
rural. .

VANESSA GRAZZIOTIN (BIocoIPCdoB 
AM. Pela ordem.) - Critica a proposta, atribuida
por setores da imprensa aos Presidentes da
República e do Congresso Nacional, de
desvinculaçAo dos proventos de aposentadoria
do valor do salário minimo .

SILAS BRASILEIRO (PMOB - MG. Pela
ordem.) - Elogio à atuação do Presidente da
República e da equipe ministerial em prol do
desenvolvimento econômico-social do Pais ..

FERNANDO CORUJA (POT - SC. Pela
ordem.) - Critica à permanência, na proposta de
emenda constitucional sobre prorrogação do
Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, da politica
de desvinculaçAo de recursos. orçamentários, em
prejuizo dos setores saúde, educação e
previdência social ..
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Desenvolvimento da Educação - FNDE. educação e saúde. Critica do jornalista Aloysio
Inadimplência de Prefeituras Municipais com Biondi ao processo de privatização promovido
fornecedores em razlo desse atraso. .. ..... ... .... ..... 60427 pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. ..... .... 60442

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela . PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem.) - Necessidade de criaçAo, pelo Governo ordem.) - Reflexos do descumprimento de
Federal, de alternativas de ensino superior promessas eleitoreiras do emao candidato
público ern Municipios do interior do Estado de Joaquim Roriz ao Governo do Distrito Federal no
Rondônia e do Pais. Defesa de parcerias com a confronto ocorrido entre policiais militares e
sociedade civil, Prefeituras e Estados para funcionários da Novacap. Contrariedade a
soluçA0 do problema. 60428 transferência de recursos da UniAo para

'lNELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela manutenção da Segurança Pública no Distrito
ordem.) - DisposiçAo do Ministério da Integração Federal. 60444
Nacional para o inicio do processo de licitações
do Projeto São Francisco - Agua para Todos e
da implantação de programa permanente de
convivência com a seca no semi-árido
nordestino. 60429

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela
ordem.) - Alerta sobre ameaça de fechamento
do Hospital Universitário de Joao Pessoa, Estado
da Paralba. 60431

ARNALDO FARIA DE sA (PPB - SP. Pela
ordem.) - Criticas ao estudo, pelo Governo Federal,
da desvirlaJIaçAo dos beneficios previdenciários do
salário mlnimo. 60431

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela
ordem.) - CriaçAo, pela Câmara dos Deputados,
de Comissao Especial de Combate a Violência.
Defesa da alocaçAo em caráter prioritário, pela
UniAo, pelos Estados e pelos Municipios, dos
recursos orçamentários para a área de
segurança pública. 60440

UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pela
ordem.) - Redução, em parecer do Senador
Pedro Piva proferido na Comisdo de Assuntos
Econômicos do Senado Federal, do percentual
obrigatório de destinaçAo de recursos para a
área de cultura proposto em projeto de lei de
autoria do orador. .. 60440

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Denúncia de irregularidades no Instituto Médico
Legal do Estado do Paraná. 60441

WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.) 
Requerimento de informações ao Ministro de
Minas e Energia sobre contrataçAo, pela
Petrobras, da empresa PetrorecOncavo para
exploração de campos de óleo ou de gás natural
no Estado da Bahia. 60442

CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem.) 
Noticiário dos principais órgAos da imprensa
nacional sobre descontentamento da opiniAo
pública com o alto Indice de desemprego, baixo
nível dos salários, aumento dos preços e má
qualidade dos serviços públicos nas áreas de
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60465
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60459

60464

60459

60459
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60459

PRESIDENTE (Michel Temer)
Solidariedade da Mesa à manifestação de pesar
pelo falecimento do ex-Deputado Lysâneas
Maciel. .

PRESIDENTE (Michel Temer)
Atendimento à solicitação do Deputado Fernando
Coruja. 60465

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados HENRIQUE
FONTANA, S~RGIO MIRANDA, PROFESSOR
LUIZINHO, GILMAR MACHADO, ARNALDO
FARIA DE SÁ. 60465

PRESIDENTE (Nelson Trad) - Aviso ao
Plenário sobre realização de sessão conjunta dia
8 de dezembro, às 10h.......................................... 60470

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA, ARTHUR VIRGIUO, WALDOMIRO
FIORAVANTE, BABÁ............................................. 60470

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
ordem.) - Manifestação de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado Lysâneas Maciel, do
Estado do Rio de Janeiro .

EDUARDO PAES (PTB - RJ. Pela ordem.)
- Manifestação de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Lysâneas Maciel, do Estado do Rio
de Janeiro .

VI - Ordem do Dia
LUIZA ERUNDINA (Pela ordem.) - Mani

festação de pesar pelo falecimento do
ex-Deputado Federal Lysâneas Maciel. ..

AYRTON XER~Z (Pela ordem.) - Manifes
tação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Federal Lysâneas Maciel. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de urgência para apre
ciação do Projeto de Lei Complementar nO 83, de
1999, sobre alteração do inciso I do art. 33 da Lei
Complementar nO 87, de 1996 ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 85-B, de 1999, sobre inserção do
art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado NELSON PELLEGRINO ..

FERNANDO CORUJA (Pela ordem) 
Pedido de encerramento dos trabalhos nas
Comissões .

60450

60452

60450

60457

60449

60452

60448

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) 
Oportunidade da discussão e inclusão na pauta
de votação de projeto de lei sobre reajuste do
salário mínimo .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação ex-Deputado Lysâneas Maciel, do Estado do Rio
dos Srs. Parlamentares ao plenário para obtenção de Janeiro .
de quorum para início da Ordem do Dia. 60448

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) - Carta "A Bahia vai ao 11 Encontro Ameri
cano pela Humanidade contra o Neoliberalismo".
Repúdio à iniciativa da Câmara Municipal de Vi
tória da Conquista de ínstalação de CPI para in
vestigação de supostas irregularidades na admi
nistração do Prefeito Guilherme Menezes de
Andrade, do PT .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
de comparecimento dos Srs. Deputados ao
plenário para início da Ordem do Dia .

JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Como Líder.) - Documento "Manifesto pela
democracia, pelo diálogo e pela esperança",
aprovado no Encontro Nacional do Partido Popu
lar Socialista - PPS, ocorrido em Brasília, Dístrito
Federal .

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem.) - Cartelização das tarifas interestaduais
pelas concessionárias dos serviços de telefonia
no País .

RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela
ordem.) - Cumprimentos aos Deputados Nair
Xavier Lobo e João Pizzolatli pela iniciativa e
sucesso do Congresso Brasileiro de Atividade
Turística, realizado em Caldas Novas, Estado de
Goíás. 60458

GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência de apreciação,
pela Casa, de projeto de lei referente ao Plano
de Carreira do Ministério Público da União. Reali
zação, pela Comissão de Direitos Humanos, de
audiência sobre violências praticadas pela Polí
cia Militar do Distrito Federal contra funcionários
da Novacap, na Capital Federal. 60458

LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Pela ordem.)
- Manifestação de pesar pelo falecimento do

RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela ordem.)
- Solicitação à Presidência de criação de
Comissão Especial para estudo da problemática
habitacional brasileira ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
da solicitação de comparecimento dos Srs.
Deputados ao plenário para início da Ordem do
Dia .



60565

60567

60567

60567

60565

60567

60565

60555

60565

60555

60554

60554

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados WALTER
PINHEIRO, MARCELO BARBIERI .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
a Emenda Substitutiva de Plenário nO 24 .

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) 
Retirada de requerimentos de destaque para
votação em separado ..

BISPO RODRIGUES (Pela ordem) 
Manutenção do destaque para votação em
separado da expressão ·com prioridade" ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda de Plenário nO 24, com parecer
favoráveL .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, ROBERTO ARGENTA,
EMERSON KAPAZ, BISPO RODRIGUES,

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto. em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO .

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados JOSÉ PIMENTEL,
AROLDE DE OLIVEIRA ..

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da discussão ..

Existência de emendas de plenário ao
projeto .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à
Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática. o Sr. Deputado SAL-
VADOR ZIMBALDI .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário; em substituição à
Comissão de Finanças e Tributação, o Sr.
Deputado WALTER PINHEIRO .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de plenário, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, o Sr. Deputado MENDES RIBEIRO
FILHO .

60553

60553

60552

60552

60473

60552

60552

VII - Encerramento

3 - ATA DA 240- SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 1- SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51- LEGISLATURA, EM 7 DE
DEZEMBRO DE 1999

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata sessão

anterior
111 - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 7·12·99

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

em turno único, do Projeto de Lei nO 3.aOa-A, de
1997, sobre criação do Fundo de
Universalização das Telecomunicações ..

MARCELO DÉDA (Pela ordem) 
Solicitação à Presidência de informação sobre a
inclusão na pauta da proposta de reforma do
Poder Judiciário .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Deputado Marcelo Déda ..

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) 
Falecimento do ex-Deputado Federal Lysâneas
MacieL .

PRESIDENTE (Michel Temer)
Associação da Presidência às manifestações de
pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal
Lysâneas Maciel. .

RICARDO MARANHÃO (Pela ordem) 
Associação às manifestações de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado Federal Lysâneas
MacieL ..
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ROBSON TUMA (Pela ordem) - Repúdio a ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) -
acusações do Deputado Jair Bolsonaro contra a Associação às manifestações de pesar pelo
Comissão Parlamentar de Inquérito do falecimento do ex-Deputado Federal Lysâneas
Narcotráfico e a Deputada Laura Carneiro. 60473 Maciel. 60553

Apresentação de proposições: IBERI: Usou da palavra para proferir parecer ao
FERREIRA; RONALDO VASCONCELLOS; MARCUS projeto, em substituição à Comissão de Finanças
VICENTE; WELLlNGTON DIAS; WELLlNGTON e Tributação, o Sr. Deputado WALTER
DIAS E OUTROS; DR. ROSINHA; ARNALDO PINHEIRO. 60554
FARIA DE SÁ; ANGELA GUADAGNIN; WALDIR
PIRES; IÉDIO ROSA; AÉCIO NEVES E
OUTROS; VV1LSON SANTOS; DJALMA PAES;
MARCOS CINTRA; ALBERTO FRAGA; LUIZ
BITTENCOURT; CLEMENTINO COELHO;
ANTÓNIO DO VALLE; PEDRO EUGI:NIO;
RICARDO MARANHÃO; DARClslO PERONDI;
VALDEMAR COSTA NETO; SRS. LIDERES;
BISPO RODRIGUES E OUTROS; VANESSA
GRAZZIOTIN; WALTER PINHEIRO; JOSÉ INDIO
E OUTROS; TELMA DE SOUZA; MIRIAM REID.



PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nO 2.961, de
1997....................................................................... 60578

Retirada, de ofício, da matéria da pauta. ..... 60578
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,

em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 407-D, de 1996, sobre alteração
da redação do art. 100 da Constituição Federal e
inserção de artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias................................... 60579

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ENIO BACCI............... 60579

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da discussao. 60579

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, JOÃO HERRMANN
NETO, .. PASTOR VALDECI PAIVA, LUIZA
ERUNDINA, ENIO BACCI, ROBERTO
JEFFERSON, WAGNER SALUSTIANO,
CARLlTO MERSS, AÉCIO NEVES, INOC~NCIO
OLIVEIRA, PEDRO CHAVES................................ 60580

DR. ROSINHA (Pela ordem) - Urgente
votação de projeto de decreto legislativo
garantidor de beneficio a pensionistas inválidos... 60581

MIRIAM REID (Pela ordem) - Apresentação
de projeto de lei sobre inserção no Estatuto da
Criança e do Adolescente de dispositivo acerca da
obrigatoriedade de escolarização e profissionalização
de menores. precedida de orientação vocacional. ..... 60582

PRESIDENTE (Michel Temer)
Convocação dos Deputados ao plenário. 60582

RICARDO MARANHÃO (Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre garantia do
direito de voto a trabalhadores submetidos a
tarefas em regime de confinamento. 60582

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO 60583

ANGELA GUADAGNIN (Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre liberação
de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço para construção da casa própria. 60583
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ROBERTO JEFFERSON, LUIZA ERUNDINA, DR. envolvendo os Deputados Jair Bolsonaro, Laura
HÉLIO, JAIR BOLSONARO, WALTER PINHEIRO, Carneiro e Robson Tuma .
MENDES RIBEIRO FILHO, AÉCIO NEVES, PRESIDENTE (Michel Temer) - Elogio aos
INOC~NCIO OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA. ..... 60570 Deputados Roberto Jefferson e Inocêncio

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação Oliveira pelas manifestações conciliatórias a
da Emenda de Plenário nO 24. 60571 propósito do episódio envolvendo os Deputados

D clara"l5o d p . d' . rd d d d . Jair Bolsonaro, Laura Carneiro e Robson Tuma.
.e e reJu ICla I a e as emals Reconhecimento da Presidência à importância

proposIções. 60571 dos trabalhos prestados pela CPI do

PRESIDENTE (Michel Temer) Narcotráfico. Maior atenção da Casa ao respeito
Requerimento de destaque para votação em aos direitos individuais ..
separado da expressA0 ·com prioridade",
constante do § 2° do art. 5° da Emenda de
Plenário nO 24. 60571

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado BISPO RODRIGUES. ..... 60572

Usou da palavra o Sr. Deputado SALVA-
DOR ZIMBALDI, Relator da matéria. 60572

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, EMERSON KAPAZ,
HAROLDO LIMA, AÉCIO NEVES, INOC~NCIO

OLIVEIRA. 60572

Usou da palavra o Sr. Deputado SALV~~

DOR ZIMBALDI, Relator da matéria. 60573
PRESIDENTE (Michel Temer) - Suprimida

a expressa0. 60574
PRESIDENTE (Michel Temer) - Existência

de emenda de redação.......................................... 60574
Usou da palavra pela ordem o Sr.

Deputado WALTER PINHEIRO. 60574
PRESIDENTE (Michel Temer)

Não-acolhimento da emenda de redação. 60574
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e

aprovação da redação final. 60574
Encaminhamento da matéria ao Senado

Federal. 60576

JAIR BOLSONARO (Pela ordem) 
Protesto contra investigação de militares da
Aeronáutica pela CPI do Narcotráfico.
Contestação a declarações da Deputada Laura
Carneiro sobre envolvimento da Força Aérea
Brasileira com o tráfiCO de drogas. Repúdio a
declarações do Deputado Robson Tuma
ofensivas ao orador. 60576

INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) 
Idoneidade da Deputada Laura Carneiro e de
seu genitor, Senador Nelson Carneiro.
Excelência dos trabalhos realizados pela
Parlamentar e pelo Deputado Robson Tuma na
CPI do Narcotráfico. 60577

ROBERTO JEFFERSON (Pela ordem) 
Excessos praticados pela CPI do Narcotráfico.
Necessidade de encerramento de episódio

60359

60577

60578



60601

60601

60600

60601

60600

60600

60601

60602

60602

60602

60603

60603

60603

60603

Usou da palavra para proferir parecer ao
Substitutivo, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado ROBERTO JEFFERSON ..

PRESIDENTE (Michel Temer)
Encerramento da discussão ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei Complementar nO 149-C, de 1997, ressalva-
dos os destaques .

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado Inocêncio Oliveira ..

FERNANDO CORUJA (Pela ordem.) - Ne
cessidade de apresentação, pelos Deputados
Roberto Jefferson e Marcia Fortes, de parecer ao
Substitutivo do Senado Federal. ..

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados NELO
RODOLFO, JOSÉ fNDIO, SALVADOR ZIMBALDI,
JORGE TADEU MUDALEN, HUGO BIEHL.. ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta .
ao Deputado Fernando Coruja ..

JOSÉ GENOfNO (Pela ordem.) - Solicita
ção ao Relator Mareio Fortes de esclarecimento
sobre a matéria em votação .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XER~Z, INOC~NCIO OLIVEIRA,
NELSON OTOCH, FERNANDO GABEIRA ..

Usou da palavra o Sr. Deputado
ROBERTO JEFFERSON, Relator da matéria,
para reformulação de seu parecer .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, BISPO RODRIGUES, JOSÉ
GENOfNO, JOSÉ ANTONIO, FERNANDO
CORUJA, MENDES RIBEIRO FILHO, ARNALDO
MADEIRA, ROBERTO ARGENTA. .

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

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GEOVAN FREITAS.........

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ DE
ABREU .
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PEDRO EUG~NIO (Pela ordem) - 1997, acerca de serviços sujeitos a impostos so-
Apresentação de requerimento de informações bre serviços de qualquer natureza e dá outras
ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre os providências. 60599
critérios utilizados na escolha de projetos financiados
com recursos do Programa CTPETRO no Norte e Usou da palavra para proferir parecer ao
Nordeste do País. 60583 FS~bstitutivO'T ~m substituição à Comissão de

Inanças e nbutação, o Sr. Deputado MARCIO
PRESIDENTE (Michel Temer) FORTES. 60600

Encerramento da votação. 60583

Aprovação da matéria. 60583
Dispensa da redação final, nos termos do

art. 195, § 2°, inciso I, do Regimento Interno. ....... 60583

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. . 60583

PRESIDENTE (Michel Temer) - Retirada,
de ofício, do item 4 da pauta. 60596

PRESIDENTE (Michel Temer)
Apreciação preliminar, em turno único, do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei nO 3.179-B, de 1997, do Senado Federal,
sobre alteração, pelo Poder Executivo, da razão
social da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - CODEVASF, nos termos
que especifica, e dá outras providências. 60596

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados JORGE
WILSON, ANTONIO PALOCCI, VICENTE
ARRUDA. 60596

Usaram da palavra para discussão da
matéria os Srs. Deputados THEMfsTOCLES
SAMPAIO, B. SÁ. 60597

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da discussão. 60598

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado WELLlNGTON DIAS. ...... 60598

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO, DR. HÉLIO,
ROBERTO JEFFERSON, ODELMO LEÃO,
WELLlNGTON DIAS, JOÃO HENRIQUE, B. sÁ,
INOC~NCIOOLIVEIRA.... 60599

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do parecer. 60599

Retorno do projeto a sua tramitação inicial,
mantido o poder conclusivo. 60599

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados RICARDO
IZAR, GERVÁSIO SILVA, JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO, JOÃO ALMEIDA, MILTON MONTI,
ALBERTO MOURÃO. 60599

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Substitutivo do Senado Federal
ao Projeto de Lei Complementar nO 149-0, de
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- 5 - ATAS DAS COMISSÕES
mento da votação....................................... 60603 a) ComisSêo Especial destinada a proferir

Aprovação do Substitutivo. 60603 parecer à PEC nO 137-N99 (Subteto), .. 2-
Encaminhamento da matéria à sanção. 60603 Reunião em 24-11-99. 60617

V _ Encerramento b) Comissêo Especial destinada a proferir
4-ATOS DO PRESIDENTE parecer ao PL nO 1.615199 (Agência de

. Transportes), .. 7- Reunião (Audiência Pública),
a) Apostila: Alcy Gomes da Fonseca.......... 60616 em 7-12-99. 60625

b) ~orna sem efeito Exoneração: Eduardo c) Comissêo Especial destinada a apreciar
José da Silva Neto................................................. 60616 e proferir parecer ao PLP nO 18/99 (Responsa-

c) Exoneração: Sérgio Salexandre Vieira.... 60616 bilidade Fiscal), 24- Reunião, em 7-12-99............. 60664

d) Toma sem efeito Nomeação: Eduardo .. Atas com notas taquigráficas
José da Silva Neto, Márcia Corrêa Araújo. 60616 6 - MESA

e) Nomeação: Claudia Maria Arnaldo 7 - LrDERES E VlCE·dDERES
Senna, Juliana Costa Alves, Mário Sebach, 8 - DEPUTADOS EM EXERCrCIO
Sérgio Salexandre Vieira. 60617 9 - COMISSÕES

Ata da 2388 Sessão Solene, Matutina,
em 7 de dezembro de 1999

Presidência do Sr. Heráclito Fortes, 1° Vice-Presidente

1- ABERTURA DA SESSÃO
(As 10 horas e 13 minutos)

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
Declaro aberta a sessêo.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PEDRO CELSO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. PEDRO CELSO, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFrCIOS

Do Sr. Senador Carlos Patrocfnio,
Primelro-8ecretãrio, em exerclcio, do Senado
Federal, nos seguintes termos:

OFICIO N° 1.330 (SF)

Brasflia, 7 de dezembro de 1999

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

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

submetido à apreciação da Cêmara dos Deputados, o
Substitutivo do Senado Federal oferecido à Proposta
de Emenda à Constituição nO 472, de 1997, dessa
Casa (n° 1-A, de 1995, no Senado Federal),
constante dos autógrafos juntos, que "altera os arts.
48,57,61,62,64,66 e 84 da Constituição Federal, e
dá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patroclnio.
Primeiro-Secretário, em exercrcio.

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

Altera os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66 e
84, da Constltulçlo Federal, e dá outras
providências.

Art. 1° Os arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66 e 84 da
Constituição Federal, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
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"Art. 48. 111- reservada a lei complementar;
............................................................. IV - já disciplinada em projeto de lei
"X - criação, transformação e extinção aprovado pelo Congresso Nacional e

de cargos, empregos e funções piJblicas, pendente de sanção ou veto do Presidente
observado o que estabelece o art. 84, VI, b;" da RepiJblica;
(N.R.) V - que tenha sido objeto de veto

"XI - criação de Ministérios e órgAos presidencial pendente de apreciação pelo
da administração pública;" (N.R.) Congresso Nacional.

.. " § 1t.B. Medida Provisória que implique
"Art. 57. instituição ou majoração de tributos, exceto
............................................................. os previstos nos arts. 153, I, li, IV, Ve 154,
"§ ~ Na sessão legislativa li, só produzirá efeitos no exercfcio

extraordinária, o Congresso Nacional financeiro seguinte se houver sido
somente deliberará sobre a matéria para a convertida em lei até o iJltimo dia daquele
qual foi convocado, ressalvada a hipótese em que foi editada.·
do § 811, vedado o pagamento de parcela "1 11 As medidas provisórias, ressalvado
indenizatória em valor superior ao subsfdio o disposto nos §§ 511 e 50, perderão eficácia,
mansal." (N.R.) desde a edição, se nAo forem convertidas

"§ 811 Havendo medidas provisórias em em lei no prazo de sessenta dias,
vigor na data de convocação extraordinária prorrogável uma vez por igual perfodo,
do Congresso Nacional, serão elas devendo o Congresso Nacional disciplinar,
automaticamente inclurdas na pauta da por decreto legislativo, as relações jundicas
convocação" delas decorrentes" (N.R.)

"Art. 61. "§ 2Il O prazo a que se refere o § 111

"§ 111 contar-se-á a partir da publicação da medida
"li - provisória, suspendendo-se durante os peno-
............................................................. dos de recesso do Congresso Nacional.
".) criação de Ministérios e órgãos da § 3Il A deliberação de cada uma das

administração piJblica;" (N.R.) Casas do Congresso Nacional sobre o
............................................................. mérito das medidas provisórias dependerá
"Art. 62. Em caso de relevância e de jufzo prévio sobre o atendimento de seus

urgência, o Presidente da República poderá pressupostos constitucionais.
adotar medidas provisórias, com força de § 411 Se a medida provisória nAo for
lei, devendo submetê-Ias de imediato ao apreciada em até quarenta e cinco dias con-
Congresso Nacional" (N.R.)' tados de sua publicação, entrará em regime

"§ 11l..A. É vedada a edição de medi- de urgência, subseqOentemente, em cada
das provis6rias sobre matéria: uma das Casas do Congresso Nacional, fi-

1- relativa a: cando sobrestadas, até que se ultima a vota-
a) nacionalidade, cidadania, direitos çio, todas as demais deliberações Iegislati-

polrticos, partidos polrticos e direito eleito- vas da Casa em que estiver tramitando.
ral; § 51! Prorrogar-se-á por igual penado a

b) direito penal, processual penal e vigência de medida provisória que, no prazo
processual civil; de sessenta dias, contado de sua publica-

c) organização do Poder Judiciário e çio, não tiver a sua votação encerrada nas
do Ministério Público, a carreira e a garantia duas Casas do Congresso NacionaJ.
de seus membros; § 60 As medidas provisórias terão sua

d) planos plurianuais, diretrizes orça- votação iniciada na Câmara dos Deputados
mentárias, orçamento e créditos adicionais, ou no Senador Federal, ficando a Mesa do
ressalvado o previsto no art. 167, § 3Il; Congresso incumbida de sua distribuição,

11 - que vise à detenção ou seqOestro observado critério de altemância.
de bens, de poupança popular ou qualquer § ~ caberá a comissAo mista de
outro ativo financeiro; Deputados e Senadores examinar as



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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado nll 85, de 1999, constante dos
autógrafos em anexo, que "altera a redação da Lei
n12 6.463, de 9 de novembro de 1977, que 'torna obri
gatória a declaração de preço total nas vendas a
prestação, e dá outras providências', e a Lei n12 8.078,
de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, para tornar obrigatória a de
claração da composição do preço total nas vendas a
prestação, e dá outras providências".

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

PROJETO DE LEI NII 2.221/99 .

OFrCIO Nº 1.331 (SF)

Brasília, 7 de dezembro de 1999

"

"§ 211 Se, no caso do § 112, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal não se
manifestarem sobre a proposição, cada qual
sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações legislativas da respectiva
Casa, com exceção das que tenham prazo
constitucional determinado, até que se
ultime a votação." (N.R.)

"
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medidas provisórias e sobre elas emitir explicitamente ou até deliberação definitiva do Con-
parecer, antes de serem apreciadas, em gresso Nacional.
sessão separada, pelo plenário de cada Art. 3ll Esta emenda constitucional entra em
uma das Casas do Congresso Nacional. vigor na data de sua publicação.

§ 812 É vedada a reedição, na mesma Senado Federal, 7 de dezembro de 1999. -
sessão legislativa, de medida provisória que Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido
sua eficácia por decurso de prazo.

§ 9ll Não editado o decreto legislativo a
que se refere o § 112 até sessenta dias após
a rejeição ou perda de eficácia de medida
provisória, as relações jurídicas constituídas
e decorrentes de atos durante sua vigência
conservar-se-ão por elas regidas.

§ 10. Aprovado projeto de lei de conver
são alterando o texto original da medida provi
sória, esta manter-se-á integralmente em vigor
até que seja sancionado ou vetado o projeto."

"Art. 64 ..

"Art. 66 ..
"

"§ 69 Esgotado sem deliberação o pra
zo estabelecido no § 412, o veto será coloca
do na ordem do dia da sessão imediata, so
brestadas as demais proposições, até sua
votação final." (N.R.)

" "
"Art. 84 ..

"VI - dispor, imediatamente decreto,
sobre:" (N.R.)

"a) organização e funcionamento da
administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou
extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos
públicos, quando vagos;"

" "
Art. 2ll As medidas provisórias editadas em data

anterior à da publicação desta Emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue

Altera a redação da Lei nSl 6.463, de
9 de novembro de 1977, que "torna
obrigatória a declaração de preço total
nas vendas a prestação, e dá outras
providências", e a Lei nSl 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, para tomar
obrigatória a declaração da composição
do preço total nas vendas a prestação, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 1º da Lei n9 6.463, de 9 de novembro

de 1977, com a redação dada pela Lei nll 8.979, de 13de
janeiro de 1995, passa a vigorar nos seguintes termos:

"Art. 111 Nas vendas a prestação de arti
gos de qualquer natureza e na respectiva pu
blicidade escrita e falada será obrigatória a de
claração, com igual destaque, do preço de
venda à vista da mercadoria, do número e do
valor das prestações, da taxa de juros mensal
e dos demais encargos financeiros a serem
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pagos pelo comprador, incidentes sobre as
vendas a prestação." (N.R.)

Art. 22 O art. 31 da Lei~ 8.078, de 11 de setembro
de 1990, passa avigoraracrescido do seguinte parágrafo
único:

"Parágrafo único. Quando a oferta ou a
apresentação se referirem a fomecimento
com pagamento parcelado, também serão
informados, com igual destaque, o preço de
venda à vista da mercadoria, o número e o
valor das prestações, a taxa de juros mensal
e os demais encargos financeiros a serem
pagos pelo comprador, incidentes sobre as
vendas a prestação."

Art. 32 Esta lei entra em vigor noventá dias após
a data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1999. 
Senador Antonio Carlos Magalhães,. Presidente.

OFfclO Nll 1.332 (SF)

BrasOia, 7 de dezembro de 1999

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de
Lei do Senado n1l 180, de 1999, constante dos autógra
fos em anexo, que "acrescenta parágrafos ao art. 13da
Lei nll 9.096, de 19 de setembro de 1995, de modo a
permitir a criação de federação de partidos polfticos,
revoga 'O art. 57, para permitir a vigênciá imediata do
art. 13 da referida Lei, e altera a redáção do§ 211 do
art. 47 da Lei n2 9.504, de 30 de setembro de 1997-.

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

PROJETO DE LEI N2 2.22O/99

Acrescenta parágrafos ao art. 13 da
lei nll 9.096, de 19 de ..tembro de 1_,
de modo a pennitir a criaçlo de
federação de pârtidos políticos, revoga o
art. 57, para permitir a vigência imediata
do art. 13 da referida lei, e altera a
redação do § 22 do art. 47 da Lei n2 9.504,
de 30 de setembro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 13 da Lei n2 9.096, de 19 de

setembro de 1995, passa a vigorar acrescido dos
seguintes parágrafos:

"§ 111 Os partidos políticos poderão reu
nir-se em federação, a qual, após a sua
constituição e respectivo registro perante o
Tribunal Superior Eleitoral, atuará nacional
mente, inclusive na atividade parlamentar,
como se fosse uma única agremiação parti
dária, com a garantia da preservação da
identidade e da autonomia dos partidos que
a integrarem.

§ 22 A federação de partidos políticos
deverá atender, no seu conjunto, como
requisito para o seu funcionamento legal, às
exigências do caput deste artigo, a partir
das eleições gerais de 2002.

§ 32 Os partidos políticos que pretenderem
reunir-se em federação obedecerão às
seguintes normas:

I - só poderão integrar a federação os
partidos que possuírem registro definitivo no
Tribunal Superior Eleitoral;

1\ - nenhuma federação poderá ser
constituída nos três meses anteriores à data
das eleições nacionais, e os partidos que a
integrarem deverão permanecer a ela
filiados no mínimo por quatro anos, a contar
do ato de sua criação.

§ 42 Na hipótese de desligamento de
um ou mais partidos, a federação continuará
em funcionamento, desde, que nela
permaneçam dois ou mais partidos que, em
conjunto preencham os requisitos do caput
deste artigo.

§ 52 O pedido de registro de federação
de partidos deverá ser encaminhado ao
Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado
dos seguintes documentos:

I - cópia da resolução tomada pela
maioria absoluta dos votos dos órgãos de
deliberação nacional de cada um dos
partidos integrantes da federação;

1\ - cópia do programa e estatuto
comuns da federação constituída;

111 - ata da eleição do órgão de direção
nacional da federação.H

Art. 2ll O § 22 do art. 47 da Lei nQ 9.504, de 30
de setembro de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"§ 22 Os horários reservados à
propaganda de cada eleição, nos termos do
§ 12 , serão distribuídos entre todos os
partidos que tenham candidato, da seguinte
forma:" (N.R.)
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Brasília, 7 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Indico à Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, os Srs. Deputados Luiz Antonio Fleury
(PTB- SP), na qualidade de Titular e Magno Malta
(PTB - ES), na qualidade de Suplente, para inte
grarem a Comissão Representativa do Congresso
Nacional.

Ao ensejo, renovo a vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

Da Deputada Luiza Erundina, Líder do Blo
co Parlmentar PSB/PCdoB, nos seguintes ter
mos:

OF/eJPSB Nº 114/99

Brasília, 7 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
" ~

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os deputados José Antônio (titular) e Agnelo Quei
roz (suplente) para integrar a Comissão Representa
tiva do Congresso Nacional, a que se refere o art.
58, § 42, da Constituição Federal.

Atenciosamente, Deputada Luiza Erundina,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Brasília, 2 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o
Deputado Márcio Reinaldo Moreira, como titular, e
o Deputado Roberto Balestra, como suplente, para
integrar a Comissão Representativa do Congresso
Nacional, a que se refere o art. 58, § 4ll, da Consti
tuição Federal. .

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder
do PTB, nos seguintes termos,

OFíCIO Nll 469/99

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 857/99

Michel Temer,

um décimo, igualitariamente;" para integrarem a Comissão Representativa do
Congresso Nacional.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

"I

Defiro.
Em 7-12-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. PSDB/l/Nll 1.564/99

Brasília, 7 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Sérgio

Guerra, como membro titular, para integrar a
Comissão de Minas e Energia, em substituição ao
Deputado Nicias Ribeiro, passando este a condição
de suplente.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Alves,
Líder do PSDB.

Defiro.
Em 7-12-99.

Presidente.

Brasnia, 7 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar o desligamento do Deputado Sérgio
Guerra da Comissão de Economia, Indústria a
Comércio.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.

(N.R.)
"11 - nOVe décimos, proporcionalmente

ao número de representantes na Câmara
dos Deputados." (N.R.)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º É revogado o art. 57 da Lei nll 9.096, de
19 de setembro de 1995.

Senado Federal, 7 de dezembro de 1999. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/N2 1.563199

OF. PSDB/I/N2 1.569199

Brasília, 7 de dezembro de·1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Maria

Abadia, Lúcia Vânia e Júlio Semeghini, como
.membros titulares, e os Deputados Dr. Heleno, Danilo
de Castro e Juquinha, como membros' suplentes,
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência as necessárias

providências no sentido de que seja desapensado o
Projeto de Lei Complementar nQ 190, de 1997, do
Projeto de Lei Complementar nº 83, de 1999.

Sala das Sessões, - Deputado Henrique Fonta
na, PT -RS

Defiro.
Em 7-12-99. - Michel Temer, Presi

dente.

(Exibição de vídeo.) (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Celso, autor
da homenagem.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Heráclito For
tes; Sr. Eduardo Taguchi, Presidente da Associação
Brasil Soka Gakkai Internacional; Sr! Maria da Paz,
Coordenadora das Senhoras da BSGI; Sr. Kazumi
Nakagoni, Diretor Regional da BSGI; Sr!! e Srs.
Deputados, temos a honra de receber hoje, nesta
Casa, o Sr. Eduardo Taguchi, Presidente da Associa-

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A pre
sente sessão destina-se a homenagear a Associação
Brasil Soka Gakkai Internacional- BSGI.

A referida homenagem tem como autor o
Deputado Pedro Celso.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Convi
damos para compor a Mesa os Srs. Eduardo Taguchi,
Presidente da BSGI; Kazumi Nakagomi, Diretor
Regional da entidade; e a Sr! Maria da Paz, Coorde
nadora de Senhoras. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Dando
início à presente sessão, ouviremos duas canções in
terpretadas pela Camerata Ikeda: a primeira, "Can
ção aos Amigos do Mundo" e a segunda, "Canção da
Revolução Humana".

(Apresentação de grupo musical.) (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Agora,
assistiremos a um vídeo.

Do Sr. Deputado Henrique Fontana, nos ção Brasil Soka Gakkai Internacional, entidade que
seguintes termos: estamos homenageando nesta sessão solene.

REQUERIMENTO A BSGI, fundada no dia 19 de outubro de 1960
pelo Presidente da Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, re
presenta no Brasil os ideais daquela entidade, os
quais poderíamos resumir na expressão "humanismo
em ação". De fato, Ikeda define a diretriz básica da
SGI nos seguintes termos: "Alcançar a paz e a pros
peridade eternas por meio da cultura e da educação,
baseadas no espírito do Budismo, opor-se a qualquer
tipo de violência e guerra e contribuir para a felicidade
da humanidade".

Acima das diferenças de fronteiras, etnias e cre
dos, a SGI baseia sua atuação na filosofia humanista
do Budismo e nos seguintes princípios norteadores:

1) Trabalhar pela prosperidade da sociedade,
como bons cidadãos que prezam a cultura, os costu
mes e as leis de cada país;

2) Promover a cultura e a educação humanísti
cas, com base nos princípios budistas de humanismo
e respeito supremo à dignidade da vida;

3) Unir os esforços pela paz mundial com os das
Nações Unidas, apoiando o espírito de sua carta,
para atingir a meta fundamental da abolição total das
armas nucleares e da renúncia universal às guerras.

No momento em que o mundo enfrenta as des
graças da guerra e da violência na Chechênia, em
Angola, no Timor Leste, nas periferias das grandes ci
dades brasileiras e mesmo na Capital Federal do nos
so País - onde, na última quinta-feira, a Polícia Militar
assassinou covardemente o jardineiro José Ferreira
da Silva -, nada mais justo do que homenagear uma
organização que há 39 anos' dedica-se à causa da
paz em nosso País.

A Soka Gakkai foi fundada no Japão, em 1930,
pelo educador Tsunesaburo Makiguti, como uma "so
ciedade de criação de valores humanos", tradução li
teral de sua primeira denominação. Com o fim da Se
gunda Guerra Mundial, a entidade passou a lutar pela
retomada da dignidade da vida e dos valores básicos
do ser humano, destruídos pela guerra. Após fir
mar-se no Japão, em 1975, a Soka Gakkai estendeu
a sua atuação pelo mundo afora, na condição de
Organização Não-Governamental filiada à ONU. E
hoje a Soka Gakkai International está presente em
128 países, reunindo cerca de 12 milhões de pessoas
que promovem o respeito à pessoa humana por meio
da educação e da cultura da paz.

A SGI tem fundado universidades, centros cultu
rais e museus e promovido eventos educacionais e
artísticos, envolvendo os diversos setores da so
ciedade nos países onde atua. Entre as mostras que
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organizou, destacam-se: "Armas Nucleares: uma
Ameaça para o nosso Mundo"; "Guerra e Paz: de um
Século de Guerra para um Século de Paz"; "O Des
bravar do Século da Vida: Exposição sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento"; "Direitos Humanos,
Direitos de Todos: uma Visão Geral dos Direitos Hu
manos no Mundo Atual"; "Desenhos das Crianças do
Brasil e do Mundo".

Para se ter' idéia do alcance dessas mostras, re
cordem-se de que a exposição sobre armas nuclea
res, inaugurada durante a Segunda Sessão Especial
de Desarmamento da ONU em 1982, foi vista nos
seis anos seguintes por 1 milhão e 200 mil pessoas,
em 25 cidades de dezesseis países.

No âmbito da ONU, a SGI está registrada no
Conselho Econômico e Social - ECOSOC, no Alto
Comissariado para os Refugiados - ACNUR, no
Departamento de Informação Pública - UNDPI, na
Unesco e também na Federação Mundial das Asso
ciações das Nações Unidas - WFUNA.

A SGI tem também promovido seminários para
debater as questões dos direitos humanos, da defesa
do meio ambiente, dos direitos das mulheres e das
crianças, entre outros assuntos de interesse huma
nístico. E os festivais culturais promovidos pela enti
dade são organizados de maneira a refletir o ideal de
que a cultura expressa e fortifica a capacidade exclu
siva do ser humano de criar significados e valores nas
atividades da vida.

É importante também ressaltar, mais uma vez,
que o movimento pela paz da Soka Gakkai não está
comprometido com qualquer interpretação ideológica
específica do mundo. Seus fundamentos estão base
ados na filosofia budista de Nitiren Daishonin, segun
do a qual a vida representa o valor supremo e não
pode ser comprometida ou tomada como um meio
para um fim. As atividades da Soka Gakkai nos cam
pos da cultura e da educação, assim como as que tra
tam diretamente da questão da paz, têm como objeti
vo maior a criação de valores humanos e a proteção
da vida contra a violência e a guerra.

Seu Presidente, Daisaku Ikeda, recebeu, em
1983, o Prêmio da Paz das Nações Unidas; em 1987, o
título de Mensageiro da Paz, em reconhecimento aos
trabalhos da entidade. No ano seguinte, Ikeda recebeu
urna Carta de Apreço do então Secretário-Geral da
ONU, Javir Pérez de Cuéllar; e, em 1989, o Prêmio
Humanitário do Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados, pelo auxílio que a SGI prestou às
atividades daquele órgão.

O Sr. Daisaku Ikeda, que é o terceiro Presidente
da SGI, está convencido de que um movimento popular

centralizado nas Nações Unidos é a chave para trans
formar este mundo onde imperam a desunião e a hosti
lidade em um mundo de harmonia e coexistência pa
cífica. Por isso, já apresentou várias propostas para
a paz mundial, promoveu a realização de fóruns para
debatê-Ias, e, nesses últimos trinta anos, tem se reu
nido, para discuti-Ias, com grandes líderes mundiais,
entre os quais o ex-Primeiro-Ministro chinês Chu
En-lai; o ex-Presidente francês François Mitterrand;
os ex-Primeiros-Ministros britânicos Margaret That
cher e John Major; o ex-Presidente da África do Sul,
Nelson Mandela; o Prêmio Nobel da Paz Linus
Pauling; o Rei Gustavo e a Rainha Sílvia, da Suécia;
o ex-Presidente da União Soviética, Mikhail Gor
batchov; o ex-Secretário de Estado Norte-Americano,
Henry Kissinger; e, mais recentemente, o Presidente
da China Jiang Zemin - e outros, que podemos ver
pelo vídeo.

Sr. Presidente, Daisaku Ikeda é um pensador
budista, um filósofo, um poeta laureado e um
fotógrafo. Ele acredita firmemente que somente pelo
diálogo franco os seres humanos podem edificar a
confiança e a compreensão mútuas. Em busca desse
ideal, tem viajado ao redor do mundo, já tendo
visitado mais de cinqüenta países para se encontrar
com os mais diversos líderes culturais, educacionais
e políticos, como os aqui já mencionados.

Tendo nascido em 1928 em Tóquio, filho de
beneficiadores de algas marinhas, as batalhas que
travou contra uma saúde precária na infância e na
juventude o ajudaram a desenvolver a consciência
dos sofrimentos enfrentados pelos seres humanos.
Ele tinha 17 anos em 1945, quando a Guerra do
Pacífico terminou. Seus quatro irmãos haviam sido
convocados, e o mais velho foi morto em combate. As
experiências que viveu durante a guerra, quando seu
país foi devastado, influenciaram na sua decisão de
dedicar a vida em favor do estabelecimento de uma
paz mundial duradoura.

Em 1947, encontrou-se com Josei Toda, o
homem que iria orientá-lo filosoficamente. Toda, que
se tornou o segundo Presidente da Soka Gakkai, era
um seguidor do Budismo de Nitiren Daishonin,
educador e empresário inovador. Durante a guerra,
ele e o Primeiro Presidente da SGI, Tsunesaburo
Makiguti, foram presos pelas autoridades militares
japonesas, por causa de suas convicções pacifistas.
Após ser libertado em 1945, Toda dedicou-se à
construção da SGI. Daisaku Ikeda trabalhou ao lado
de Toda por mais de uma década, até a sua morte, em
1958, e o sucedeu em 1960. Em 1975, tornou-se
Presidente da Soka Gakkai Internacional, sempre
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lutando pelo estabelecimento de uma cultura da paz nós, Sr. Presidente. Só assim poderemos suplantar a
em todo o mundo. cultura da violência, que tanto marcou este século e

No Brasil, Sr. Presidente, a Soka Gakkai tem que marca o nosso cotidiano de maneira tão
atuado, nos últimos 39 anos, promovendo exposições, profunda. A esperança da SGI é que o próximo século
convênios com universidades e museus e diversas seja úm século de paz. Esta também é a nossa
outras atividades nas áreas da cultura e da educação. esperança.
Desde 1991, a BSGI tem procurado estabelecer a Muito obrigado a todos pela presença. É esta a
aproximação da Universidade Soka do Japão com homenagem que prestamos a tão importante entidade,
instituições universitárias brasileiras, estimulando o com ideais tão dedicados e tão humanísticos.
intercâmbio acadêmico e educacional. Entre as
universidades conveniadas estão a Universidade Muito obrigado. (Palmas.)
Federal do Paraná e a Universidade de São Paulo. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para fa-
Ainda na área educacional, a BSGI promove a doação lar em nome do PSDB, concedo a palavra ao Deputado
de livros a universidades brasileiras, encontros de Paulo Kobayashi.
reitores e acadêmicos, além de pesquisas ecológicas. O SR. PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP. Sem

Especificamente na área ambiental, a BSGI fun- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Herácli-
dou no Amazonas o Centro de Pesquisas Ecológicas to Fortes; Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da
da Amazônia, que desenvolve diversos projetos de Soka Gakkai no Brasil, Dr. Eduardo Taguchi, diri-
preservação e desenvolvimento econômico daquela gentes e membros da Soka Gakkai aqui presentes,
região. minhas senhoras e meus senhores, orgulho-me e

No campo das artes, a BSGI foi a principal vanglorio-me de ter uma longa convivência com a
promotora da exposição "Eternos Tesouros do Japão", Soka Gakkai, desde São Paulo.
organizada no MASp, em 1990, e que atraiu público de Como Presidente da Câmara Municipal de São
mais de 50 mil pessoas. Outras mostras organizadas Paulo, no início da década de 90, pude acompanhar
com o apoio da entidade foram: "Diálogos com a grandes eventos promovidos pela Soka Gakkai, como
Natureza", que reuniu mais de 30 mil pessoas; "O já mostrado no vídeo: aquela belíssima exposição,
Desbravar do Século da Vida", em 1992 - exposição uma das maiores que já ocorreram no MASP; e a
integrante do calendário oficial da Eco-92, que atraiu também belíssima exposição sobre ecologia, uma
360 mil pessoas; a coletânea "Desenhos de Crianças das maiores já realizadas no Brasil sobre os
do Brasil e do Mundo", que vem percorrendo diversas problemas ecológicos internacionais.
Capitais brasileiras, já tendo sido vista por mais de Como Presidente da Assembléia Legislativa de
meio milhão de visitantes; e a exposição "Direitos

São Paulo até recentemente, nos anos passado e
Humanos, Direitos de Todos", um panorama dos
direitos humanos no mundo, vista por mais de 50 mil retrasado, acompanhei todas as festividades dos 90
pessoas em cinco cidades. anos da migração japonesa para o Brasil, com a

participação muito importante da Soka Gakkai.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, é mais do

que justa a homenagem que o Parlamento brasileiro Posso orgulhar-me de ter relacionamento com C)

presta à Soka Gakkai Internacional, nesta sessão Sr. Eduardo Taguchi e com todos os membros da
solene. Esta homenagem é mais do que oportuna, Diretoria da família Soka Gakkai no Brasil, além de
uma vez que o ano 2000 foi declarado pela Assembléia certa intimidade com o nosso líder maior hoje, o Sr.
Geral das Nações Unidas como "Ano Internacional da Daisaku Ikeda, mesmo que por correspondência.
Cultura de Paz". O conceito "cultura de paz" é um dos O Dr. Daisaku Ikeda é Presidente da SGI, impot'-
pontos essenciais da proposta do Presidente da SGI, tantíssima ONG filiada à ONU, além de festejado e res-
Daisaku Ikeda, e pode ser sintetizado nesta peitado filósofo, poeta, escritor, professor e doutrinador
declaração proferida em 1994 no Fórum Internacional de renome internacional. É também membro corres-
sobre Cultura de Paz, realizado em San Salvador: "O pondente da nossa Academia Brasileira de Letras, a
objetivo de uma cultura de paz é assegurar que o centenária casa de Machado de Assis, sem dúvida a
conflitos inerentes aos relacionamentos humanos mais importante sociedade cultural do País. Além dis-
sejam resolvidos de forma não-violenta, fundamen- so, é professor honoris causa das mais conceituadas
tados nos tradicionais valores da paz". universidades, até mesmo da primeira universidade

Essa tarefa grandiosa, assumida pela Soka fúndada no mundo, a de Bolonha, na Itália. Na verda-
Gakkai Internacional, deve ser assumida por todos de, o Dr. Daisaku Ikeda é um homo universalls, um
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pacifista, um leão invencível da paz. Ele enriquece o Outra atividade que vem despertando grande
patrimônio ético e moral da humanidade. interesse é o método educacional desenvolvido por

O Dr. Ikeda é um verdadeiro globe-trotter da Tsunessaburo Makiguti, que substitui o acúmulo
cultura, percorrendo o mapa-múndi proferindo forçado de informações pelo estímulo ao raciocínio e
conferências e praticando ações humanitárias. à criatividade, através de trabalhos manuais,
Anualmente, no mês de janeiro, o Dr. Daisaku Ikeda reciclagem de materiais, jardinagem e corais.
encaminha à ONU uma "Proposta de Paz", o que já faz A Soka Gakkai procura inspiração para seus
até parte do calendário cultural mundial. A "Proposta projetos na filosofia budista, que prega a igualdade
de Paz" de 1999 foi intitulada "Pela Cultura de Paz - entre todos os seres humanos, a unidade com o meio
Uma Visão Cósmica", e foi traduzida para a português ambiente e o direito de cada um ao autodesenvol-
pelo consagrado poeta brasileiro Thiago de Mello. vimento, que produzem, como conseqüência

Em razão dos conceitos expressos nessa inevitável, a disposição altruísta capaz de provocar
"Proposta de Paz", referentes à busca da paz, do uma mudança global na atitude da humanidade.
humanismo e dos direitos humanos, termos obrigatório Num mundo em que emergem tantos problemas
na agenda de qualquer político comprometido com as e tantos desequilíbrios entre as nações, e dessas
causas públicas e com o bem comum do povo, com o meio ambiente, o projeto Soka Gakkai pode
entendemos de bom alvitre trazer alguns excertos oferecer grande contribuição à mudança de
desse texto ao conhecimento deste Plenário, para que mentalidades e de posturas individuais e coletivas.
sejam transcritos nos Anais desta Casa. A ênfase na solidariedade é, sem dúvida, ponto

Sr. Presidente, SI"!! e Srs. Deputados, a Associa- chave para todos os que se preocupam com o destino
ção Brasil Soka Gakkai Internacional vem prestando da humanidade. Os tremendos erros cometidos
serviços à comunidade brasileira desde 1960. Nesse nesse século XX são um alerta constante contra a
período tem sido um exemplo de organização admi- ganância, a acumulação material irresponsável e as
nistrativa em prol do desenvolvi- mento global do ho- motivações dominadoras dos povos, causas de
mem, estimulado, através, de vários projetos, atividades tantas guerras e de tantas mortes desnecessárias.
educativas baseadas no auto- desenvolvimento e na O esgotamento dos recursos naturais e as
solidariedade. ameaças do desenvolvimento tecnológico descon-

A Soka Gakkai internacional é uma trolado causam grande inquietação entre os líderes
Organização Não-Governamental filiada à ONU e mundiais. Os homens mais sábios e mais .Iúcidos
utiliza seus recursos e o trabalho voluntário para estão todos de acordo que o caminho para evitar uma
estimular intercâmbios culturais entre os povos, para catástrofe planetária é a solidariedade, construída
fortalecer a cidadania global e preparar o planeta para com base na educação.
o florescimento de uma cultura humanista respon- Assim, ficamos muito satisfeitos de poder contar
sável, baseada na dignidade de cada pessoa e na com a contribuição preciosa da Soka Gakkai em
busca da paz. nosso País. Nessas quase quatro décadas, a

O Presidente da Associação, Daisaku Ikeda, dá associação vem disseminando conhecimento e
continuidade ao trabalho de seu mentor, o filósofo motivando os indivíduos e as comunidades para que
budista Jossei Toda, trabalhando para a consolidação caminhem no sentido do autoconhecimento e do
da instituição em mais de cem países, onde promove fortalecimento dos ideais humanistas mais elevados.
atividades artísticas, educacionais e culturais de Essa presença enriquecedora faz com nos sintamos
modo geral. Dentre as instituições que ajudou a um pouco mais próximos da paz e da harmonia.
fundar, destacam-se Universidade Soka, Universidade Nesta homenagem, além de parabenizar o
Soka da América, Faculdade Feminina Soka, Jardins da Presidente Eduardo Taguchi, toda a Diretoria da
Infância Soka, Museu de Arte Fuji de Tóquio, Centro de BSGI e seus membros pelo maravilhoso trabalho que
Pesquisas de Boston para o Século XXI. fazem pela paz, pela cultura e pela educação não só

No Brasil, as atividades da BSGI multiplicam-se no Brasil, mas no mundo todo, quero também
em várias áreas do conhecimento humano, como congratular-me com o Deputado Pedro Celso, do
mostram o Centro de Pesquisas Ecológicas da Distrito Federal, pela feliz iniciativa de promover esta
Amazônia, O Coral Infantil Amigos do Mundo, a sessão, uma homenagem da Câmara dos
Orquestra Filarmônica Brasileira do Humanismo e os Deputados, neste ato presidida pelo nosso 1!2
cursos de alfabetização para jovens e adultos. Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes.



Já está se abrindo a porta do século
XXI, caminho para o terceiro milênio.
Veremos a continuação de guerras, a
crueldade que devastou este século que
finda? Ou chegaremos a um novo tempo
com largos horizontes de paz e esperança
para o futuro dos seres humanos? Estamos
numa grande encruzilhada. Que luz pode
dissipar a profunda escuridão e iluminar a
vida dos próximos mil anos? Esta é a
questão que devemos ponderar com a
maior seriedade.

Falamos do terceiro milênio. Mas a
simples mudança dos dias no calendário não
pode provocar brusca transformação na na
tureza da época. Somente a vontade e a
ação do homem podem criar a história e
abrir novos horizontes. À medida que nos
aproximamos do novo século, vários proble
mas requerem nossa urgente atenção. A glo
balização econômica avança em ritmo verti
ginoso. Devemos ter a visão para orientá-Ia
de tal sorte que possa contribuir para a cria
ção de urna era diferente e rica - uma civili
zação global.

É fundamental que as pessoas
.despertem e fortaleçam sua capacidade de
discernimento, crítica e avaliação. Meu
mestre, presidente Toda, encorajava-nos à
participação das questões públicas como a
forma de avançar em nosso esforço básico
para elevar a conscientização das pessoas.

Em minha proposta de paz do ano pas
sado, com referência ao conceito de competi
ção humanitária defendido pelo professor Ma
kiguti, recomendei que, em vez de uma com
petição bárbara, deveríamos nos. empenhar
juntos pela criação de valores. Em termos
econômicos, significa a transição de uma ec0
nomia de consumo - a corrida desvairada
pela posse e consumo para a economia cons
trutora em que todas as pessoas participem
do ato de criar valores duradouros.

Cidadãos de visão ampla são indispen
sáveis para a formação da democracia global.
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Estamos certos de que os brasileiros saberão Se queremos estabelecer os
aproveitar os ensinamentos da Soka Gakkai para fundamentos de urna paz duradoura, a
transformar sua comunidade e orientá-Ia no caminho guerra deve perder seu caráter institucional.
da paz e da solidariedade criativa. (Palmas.) Devemos realizar a transição de cultura de

Passo a ler trechos do livro "Proposta de Paz: guerra para uma cultura de paz.
Pela Cultura de Paz - Uma Visão Cósmica: O tempo pede que a humanidade

eleve sua voz numa evocação à paz e à
vida. A exposição à violência afeta
profundamente as crianças. Obrigá-Ias a
combater é uma hedionda violação de seus
direitos. Isto perpetua a guerra e cria um
ciclo inquebrantável de ódio e vingança.

Devemos definir com clareza formas
de resolver os problemas e conflitos
internacionais pacificamente se queremos
ser bem-sucedidos na vontade de acabar
com a cultura de guerra.

A resolução da Assembléia Geral das
Nações Unidas, que designa 2001 corno o
"Ano das Nações Unidas para o Diálogo
entre as civilizações", expressa a vontade
da comunidade internacional de abrigar o
movimento coletivo de "fortalecer a com
preensão por meio do diálogo construtivo
entre as civilizações às vésperas do terceiro
milênio".

O esforço de cada indivíduo para
conseguir hoje o diálogo permitirá que se
alcance amanhã uma cultura de paz e urna
comunidade global de coexistência harmo
niosa.

Para fazer do novo milênio uma era de
paz e esperança, devemos explorar formas
de fazer com que a guerra deixe de ser uma
instituição.

O primeiro passo desse processo é
fortalecer e expandir a rede de foros
regionais que contribuam para a construção
da confiança. Por "foros regionais" não
quero dizer organizações de defesa,
dirigidas contra ameaças externas, mas sim
foros que se desenvolvam corno caminhos
para o diálogo, promovendo a confiança e
evitando conflitos entre estados vizinhos.

Estabelecer foros permanentes para o
diálogo é urna maneira efetiva de evitar o
surgimento de conflitos militares entre
estados vizinhos, o que a história demonstra
ser a causa da maioria das guerras; daí a
necessidade de urna C~'T1unidade do
Nordeste da Ásia.
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o segundo fator necessário para que a
guerra deixe de ser uma instituição é a
redução do comércio internacional de
armas.

Lucrar com artefatos de guerra e
carnificina em outros países, usá-los para
desenvolver sua própria influência e ganhar
prestígio, sacrificar a vida humana para o
próprio ganho - eis como o comércio de
armas é maligno. Fatal e imperdoável
moralmente: é uma agressão à humanidade
e à segurança humana. Isso sintetiza o pior
do que o ser humano é capaz.

O filósofo americano Ralph Waldo
Emerson (1803-1882) escreveu: "Foi com
grande intenção que se construiu esta
máquina de guerra; é com grande intenção
que se deve desmontá-Ia". Se fizermos da
declaração de Jossei Toda - de que as
armas nucleares são um mal absoluto - o
princípio motriz de nossa era, derrubaremos
a idéia de que são um mal necessário como
repressão. A SGI cooperará com outras
ONG para atingir esses objetivos e livrar o
século XXI das armas nucleares.

Coragem e esperança são essenciais;
jamais devemos perder essas qualidades
humanas vitais. Cada um de nós deve
despertar para essa missão única como
protagonistas na transformação da história.
E devemos, unidos, numa luta humana
comum, confrontar e resolver os inadiáveis
problemas com que se depara o planeta.

De mãos dadas às pessoas de boa
vontade de todos os lugares, os membros
da SGI estão determinados a abrir um
amplo caminho que as pessoas daqui a
cem, duzentos ou mesmo mil anos trilharão
com segurança e serenidade. Devemos
construí-lo cheios de confiança, enfrentando
os grandes desafios com nossos olhos fixos
nos elevados cumes do novo milênio".

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con

cedo a palavra, para falar em nome do PT, à nobre
Deputada Angela Guadagnin.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, senhoras e
senhores, esta homenagem que a Câmara dos
Deputados está prestando hoje à Associação Brasil
Soka Gakkai Internacional e ao Presidente Ikeda é
meritória e justa.

A luta pela justiça, pela igualdade de direitos
humanos e contra a opressão e qualquer forma de
discriminação, a luta pela paz individual e universal
estão caracterizadas na revista Terceira Civilização,
de setembro de 1997, onde o Presidente Ikeda diz:

Não basta que seja alcançada a paz
mundial; é preciso que essa paz seja
construída para durar, para permanecer no
tempo dentro do planeta Terra e dentro da
vida de cada ser humano.

Há vários pontos comuns com a nossa proposta
de vida, com a forma como encaramos a construção
de uma sociedade mais justa.

E vemos também na revie~a Terceira
Civilização, de agosto de 1978, a visão que o
Presidente Ikeda tem do movimento feminista e da
participação da mulher no cenário internacional e na
construção desta sociedade.

Faço a citação de um artigo escrito por Ikeda,
exatamente porque hoje estamos no Parlamento, e ele
se referia à participação da mulher no Parlamento:

Suponhamos que uma Nação seja
composta em partes iguais de homens e
mulheres. Não seria lógico que essa mesma
proporção fosse observada na Assembléia
Nacional? Se fosse assim, não se veriam
mais as táticas ''velhásticas'' e daninhas,
não mais as astúcias das raposas.

E continua elogiando a participação da mulher
no cenário da política.

Em outro artigo, agora na revista Cultura Soka,
de novembro deste ano - portanto, a mais recente -,
faz uma abordagem sobre a questão da valorização
da vida e a posição da Soka Gakkai a respeito da
questão do aborto. Farei a leitura de um trecho desse
artigo, porque, como defensora da vida, votei contra o
aborto nesta Casa. Vou manifestar-me repetindo as
palavras do Presidente Ikeda:

Como defensor do respeito pela vida,
sou inteiramente contrário ao aborto, na
maioria dos casos, porquanto considero
errado terminar artificialmente uma vida já
iniciada e, assim, condená-Ia à escuridão
antes mesmo de ela chegar a ver a luz.
Além do mais, o aborto é física e
mentalmente uma crueldade para com a
mãe e, se realizado com freqüência, pode
torná-Ia estéril.

Não ficam aí todas as palavras e o ensinamento
do Presidente Ikeda.



Já está se abrindo a porta do século
XXI, caminho para o terceiro milênio.
Veremos a continuação de guerras, a
crueldade que devastou este século que
finda? Ou chegaremos a um novo tempo
com largos horizontes de paz e esperança
para o futuro dos seres humanos?Estamos
numa grande encruzilhada. Que luz pode
dissipar a profunda escuridão e iluminar a
vida dos próximos mil anos? Esta é a
questão que devemos ponderar com a
maior seriedade.

Afirma S. S!, na Carta da Soka Gakkai Interna
cional, uma série de compromissos que recomenda à
instituição como projeto de vida, e que os defenda
como princípios para a transformação da sociedade:

A SGI contribuirá para a paz, a
educação e a cultura, pela felicidade e
bem-estar de toda a humanidade, com base
no respeito budista à dignidade da vida.

A SGI, com base no ideal de cidadania
mundial, salvaguardará os direitos humanos
fundamentais e não discriminará nenhum
indivíduo.

A SGI respeitará e protegerá a
liberdade de religião e a liberdade de
expressão.

A SGI promoverá a ampla compreen
são do Budismo de Nitiren Daishonin por
meio de intercâmbios, contribuindo dessa
forma para a realização da felicidade indivi
duaI.

A SGI, por intermédio de suas
organizações constituintes, encorajará seus
membros a contribuir para a prosperidade
de suas respectivas sociedades como bons
cidadãos.

A SGI respeitará a independência e a
autonomia de suas organizações constituin
tes de acordo com as condições predomi
nantes de cada país.

A SGI, com base no espírito budista de
tolerância, respeitará outras religiões,
travará diálogos e atuará em cooperação
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Esta homenagem torna-se mais que justa para a solução de questões fundamentais
quando lemos o documento mencionado pelo da humanidade.
Deputado a respeito da proposta de paz para o A SGI respeitará a diversidade cultural
milênio, intitulado "Pela Cultura da Paz e uma Visão e promoverá intercâmbios culturais para
Cósmica", publicado na revista Terceira Civilização, criar, dessa forma, uma sociedade
de junho de 1999. Diz o Presidente Ikeda: internacional de cooperação e compreensão

mútua.
A SGI promoverá, com base no ideal

budista de simbiose, a proteção da natureza
e do meio ambiente.

A SGI contribuirá, por fim, na
promoção da educação, na busca da
verdade e também no desenvolvimento da
ciência, a fim de capacitar as pessoas a
cultivar seu caráter e desfrutar uma vida
plena e feliz.

Por tudo isso, esta homenagem que a Câmara
dos Deputados presta hoje à Soka Gakkai e ao
Presidente Ikeda é mais do que justa.

Na mesma revista, o Presidente Ikeda diz:

Coragem e esperança são essenciais;
jamais devemos perde.r essas qualidades
humanas vitais. Cada um de nós deve
despertar para essa missão única como
protagonistas na transformação da história.
E devemos, unidos, numa luta humana
comum, confrontar e resolver os inadiáveis
problemas com que se depara o planeta.

Termino com as palavrinhas mágicas de minha
amiga Sandra, que veio de São José dos Campos
para esta homenagem, que são a base da força e da
resistência de toda a instituição: "Nan myoho rengue
kyo" - "Boa sorte para todos:' (Palmas.)

O SR. PRESID'ENTE (Heráclito Fortes) - Srs. Diri
gentes da Soka Gakkai no Brasil, Sr'!! e Srs. Deputados,
senhoras e senhores, a menos de um mês do ano
2000, constatamos desolados não termos, ainda,
sido capazes de construir um mundo em que a tole
rância, a aceitação das divergências, a fraternidade e
a harmonia entre os homens tenham vindo substitu
ir-se à intolerância e à violência. Assistimos, perple
xos, a erupções insuportáveis de ódio, de embates
sangrentos e de formas de opressão que queríamos
crer extintos.

O milênio que se finda foi marcado por uma
intolerância religiosa que parece estar voltando a
crescer. Conflitos, como os da Bósnia, da Irlanda do
Norte e do Oriente Médio, muitas vezes têm um forte
colorido religioso. Atos violentos de discriminação
étnica voltam a afrontar a consciência mundial. Uma
violência a que têm sucumbido até mesmo países
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que a História consagrou como refúgio das liberdades comunidade. Segundo a sua filosofia, todas as
individuais, como a França e a Grã-Bretanha, ou que, pessoas, independentemente de circunstâncias
como a Itália, encruzilhada entre Oriente e Ocidente, sociais ou pessoais, têm o potencial necessário para
foram, por séculos, pontes a ligar civilizações. uma vida plena de valores e de criatividade.

Com todos os avanços tecnol6gicos que se Prega ainda o Budismo que, em última instância,
verificaram, o nosso mundo encolheu drasticamente nos só pela superação dos impulsos internos de ódio e de
últimos cinqQenta anos. Hoje, nas nossas cidades violência que existem em cada um de nós, mediante
multiculturais, convivemos com pessoas de etnias, processo dinâmico de auto-reformulação - do medo
crenças e culturas as mais variadas. E essa convivência, para a confiança, da destruição para a criatividade, do
que vem sendo fonte de conflitos e tensões, pode - e ódio para a compaixão -, poderá efetivar-se uma paz
deve - ser inspiração para uma evolução positiva, o que duradoura.
se dará se formos capazes de romper as barricadas com E o que nos deixa otimistas, senhoras e
amizade e respeito, se formos capazes de nos abrir para senhores, é que a pregação de Daisaku Ikeda tem
os nossos irmãos, redescobrindo, em todos nós, uma tido boa acolhida e a Soka Gakkai tem ganhado o
fundamental unidade. mundo. Temos aí sinal inequfvoco de que a

E essa é, senhoras e senhores, a mensagem de humanidade anseia pela paz; de que, malgrado todos
que se faz portadora a Soka Gakkai Internacional, os desvarios cometidos, existem homens de boa
que, hoje, esta Casa homenageia na pessoa de seu vontade decididos a buscá-Ia.
Presidente, Daisaku Ikeda. Nas palavras de seu Ao saudar Daisaku Ikeda, esta Casa proclama a
Presidente, a diretriz básica a animar a SGI consiste sua adesão integral à política da não-violência, da
na oposição a qualquer forma de violência e guerra e tolerância e do respeito às diferenças, como caminho
na busca pela paz e pela prosperidade eternas, por a ser seguido para a edificação de um mundo pacífico
meio da cultura e da educação. Uma paz que vai e vitorioso.
muito além da simples ausência de guerra e conflitos, Agradeço a todos a presença. (Palmas.)
e que se realizará com a instauração de uma .
sociedade justa, na qual a dignidade e os direitos de V - ENCERRAMENTO
todos os indivíduos serão plenamente respeitados. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)-

Inspirando-se na filosofia humanista do Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
Budismo de Nichiren, o movimento concede sessão.
relevância primordial à idéia da santidade da vida, e
seus membros buscam desenvolver a capacidade de O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -
viver confiantemente; de, em qualquer circunstância, Está encerrada a sessão.
criar valores universais e de contribuir para a (Encerra-se a sessão às 11 horas e 13
felicidade dos que lhes estão próximos: da famnia, da minutos.)

Ata da 2391 Sessão, em 7 de dezembro de 1999

Presidéncia dos Srs. Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presidente;
Nelson Trad, 29 Secretário; Them!stocles Sampaio, Contúcio Moura, Antônio Joaquim

Araújo, § 29 do art. 18 do Regimento Interno

Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Presentes do Amapá: 2

As 14 HORAS COMPARECERAM OS
SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Luciano Castro

Partido
RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Presentes de Roraima: 1

AMAPÁ
PPB
PTB

Bloco



60374 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

PARÁ
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PSDB
PT
PTB

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
João Henrique
Mussa Demes
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauf: 6

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Renildo Leal
Presentes do Pará: 7

AMAZONAS

Arthur Virgnio PSDB
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB

SUas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 4

Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Pinheiro Landim PMDB
RailTlJndo Gomes de Matos PSOB
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do ceará: 13

PIAuf

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB

IIdefonço Cordeiro
João Tota
Presentes do Acre: 2

Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel

PUPSTIPSL

PUPSTIPSL

PLlPSTIPSL

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 3

PARAfBA
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB

Armando Abílio
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Preaentea da Parafba: 5

PERNAMBUCO
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Joaquim Francisco PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiúza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz NonO PFL
Luiz Dantas PST
R~is Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

PSBIPCdoB

PSBIPCdoB

PUPSTIPSL

RONOONIA

Confúcio Moura PMDB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rond6nia: 2

ACRE

PFL
PPB

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Osvaldo Reis PMDB
Presentes de Tocantins: 2

MARANHAo

Antonio Joaquim Araújo PPB
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Presentes do Maranhão: 7

CEARÁ

PL
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
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SERGIPE Sitas Ribeiro PMDa

Augusto Franco PSDa Z8ire Rezende PMOB

Pedro Valadares PSB PSBIPCdoB Presentes de Minas Gerais: 23

Presentes de Sergipe: 2 ESpfRITO SANTO

BAHIA Alofzio Santos PSDB

Claudio Cajado PFL
FeuRosa PSDB

Haroldo Lima PCdoB PSBlPCdoB
José Carlos Elias PTB

Jairo Carneiro PFL
Marcus Vicente PSDB

João Almeida PSDB
Max Mauro PTB

João Leão PSDB
Rita Camata PMDB

Jonival Lucas Junior PPB
Pr..entes do Esplrlto Santo: 6

Jorge Khoury PFL RIO DE JANEIRO

José Lourenço PFL Almerinda de Carvalho PFL
José Ronaldo PFL Arolde de Oliveira PFL

Jutahy Junior PSDB Ayrton Xerêz PPS

Leur Lamanto PFL Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL

Luiz Moreira PFL Coronel Garcia PSDB

Manoel Castro PFL Fernando Gabeira PV
Mário Negromonte PSDB lédio Rosa PMDB

Paulo Braga PFL Jair Bolsonaro PPB

Pedro Irujo PFL Mareio Fortes PSDB

Roland Lavigne PFL Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSL

Saulo Pedrasa PSDB Paulo Feij6 PSDB

Ursicino Queiroz PFL Ricardo Maranhão PSB PSBIPCdoB

Presentes da Bahia: 19 Roberto Jefferson PTB

MINAS GERAIS Rodrigo Maia PTB

Antônio do Valle PMDB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL

Aracely de Paula PFL Presentes do Rio de Janeiro: 16
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mosconi PSDB SAOPAULO

Cust6dio Mattos PSDB Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB

Eduardo Barbosa PSDB André Benassi PSDB

Fernando Diniz PMDB Angela Guadagnin PT

Herculano Anghinetti PPB Antonio Carlos Pannunzio PSDB

Jaime Martins PFL Arnaldo Faria de Sá PPB

João Fassarella PT Bispo Wanderval PL PUPST/PSL

João Magalhães PMDB Celso Giglio PTB

Júlio Delgado PMDB Corauci Sobrinho' PFL

Lael Varella PFL Dr.Hélio PDT

Maria Elvira PMDB Edinho Araújo PPS

Nareio Rodrigues PSDB Eduardo Jorge PT

Odelmo Leão PPB Emerson Kapaz PPS

Philemon Rodrigues PMDB João Herrmann Neto PPS

Rafael Guerra PSDB José Roberto Batochio por
Roberto Brant PFL Luiz Antonio Fleury PTB

Ronaldo Vasconcellos PFL Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB

Sérgio Miranda pedoB PSBIPCdoB Medeiros PFL
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Nelo Rodolfo PMDB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Ricardo Izar PMDB
Sampaio Dória PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 24

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Jorge Pinheiro PMDB
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 3

Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMDB
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 18

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PDT
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

1- ABERTURA DA SESSÃO

Airton Dipp PDT
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PLlPST/PSL
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Presentes do Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 223 Srs.
Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT

Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Vil/ani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
FlávioArns
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luciano Pizzatto
Max Rosenmann

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Waldemir Moka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PPB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PFL

Barbosa Neto
Euler Morais
Juquinha
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 7
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11 - LEITURA DA ATA

O SR. CAIO RIELA, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se
à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se
ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ivanio
Guerra.

O SR.IVANIO GUERRA (PFL - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, para
a Organização das Nações Unidas, se não for dado um
basta ao desperdício e à poluição de nossos manan
ciais, a partir de 2005 irá faltar água potável na Terra,
atingindo pelo menos dois terços da população de
todo o globo. Daqui a não mais do que cinco anos,
portanto, o mundo estará com um problema de tal or
dem estratégico, de tal magnitude vital para a sobrevi
vência das espécies, que é de prever, sem exagero,
uma guerra pela água em futuro menos longínquo do
que se imagina, a perdurar o quadro atual.

Sim, Sr. Presidente, SrI!! e Srs. Deputados, tal
vez esteja próximo o dia em que a água seja conside
rada bem de mercado, em face de suas incontáveis
utilizações, como na manutenção da vida humana,
animal e vegetal, no abastecimento da indústria, na
geração de energia, na irrigação, na diluição de esgo
tos, na navegação, na alimentação, no lazer e no des
porto.

Dois terços do planeta compõem-se de líquido,
correspondendo a 1.4 bilhão de quilômetros cúbicos.
Desse volume, 97% são de águas salgadas, constan
temente agredidas pela poluição, por vazamentos de
óleos, pela contaminação de toda sorte. Apenas os 3%
restantes são de água doce - e, desses, 2% constitu
em geleiras inacessíveis. Dramaticamente, o que so
bra, nada além de 1%, está distribuído de forma desi
gual quanto ao espaço.

Ademais, é justamente aí que reside a
escassez, fruto do uso inadequado, da ocupação
irracional sobre os mananciais, da transformação de
mares, rios e lagos em depositários de detritos
industriais e domésticos, assim como da exploração
predatória secular dos recursos naturais, levando à
degradação dos solos e da vegetação.

No Brasil, a situação é no mínimo curiosa.
Somos detentores de 8% da reserva mundial de
água. Desses, 80% encontram-se na região
amazônica. Pois bem, nobres colegas, mercê de uma
fatalidade mais histórica que geográfica, os grandes
centros consumidores estão a milhares de
quilômetros de distância. Desse modo, os restantes
20% abastecem, quase sozinhos, os 165 milhões de
brasileiros, na grande maioria habitantes dos grandes
e médios centros urbanos.

Contudo, o fator maior de preocupação não
constitui a matemática adversa. É, em vez disso, a
degradação do pouco disponível. Dos cerca de 12 mil
lixões existentes no País, 63% estão instalados à
beira de rios e mananciais, comprometendo de
maneira alarmante a qualidade da água que se bebe
e se consome. As águas estão ainda poluídas por
esgotos, vazamentos, defensivos agrícolas e
substâncias usadas na mineração.

Na prática, continuamos, nós, brasileiros, onde
sempre estivemos, com vistas ao pior, a perdurar o
desperdício alarmante, a degradação e o descaso
das autoridades. Urge, pois, que, municiados das
poucas condições de que dispomos, façamos por
evitar o pior.

A água, Sr. Presidente, representa o principal
combustível do ser vivo. O homem depende dela para
quase tudo. Além de essencial, é um recurso natural
único, delimitado pela própria natureza. Seu manejo e
sua preservação precisam respeitar tanto a capacida
de quanto o ritmo de adaptação e regeneração do
meio ambiente. O desperdício deve, portanto, mere
cer atenção da mais absoluta prioridade, quer por
parte da sociedade, quer por parte dos Governos Fe
deral, Estaduais e Municipais, cada qual fazendo o
que é de sua competência, a fim de lhe dar combate
ostensivo - um aprendendo, o outro induzindo a pou
par.

Isso, Srs. Deputados, não se obtém tão-só por
meio de um processo de valorização da água como pa
trimônio humano, mas pela educação ambiental minis
trada obrigatoriamente em todos os níveis escolares.
Obtém-se também pela severidade da legislação, por
códigos urbanos modernos e por medidas de fiscaliza
ção e punição que não podem condescender para com
os infratores. Mas, se a coibição do desperdício é, porsi,
muito, ela não é tudo. Há, em complemento, políticas
por serem implantadas, investimentos a realizar, pes
quisas a empreender, tecnologias a descobrir, recur
sos humanos a preparar e ajuda internacional a bus
car, em face das necessidades de saneamento, me-



o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Haroldo Lima.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs.
Deputados, ainda há pouco concluíram-se no Senado
Federal os trabalhos da CPI do Judiciário, instalada
sob o patrocínio do Senador Antonio Carlos
Magalhães para investigar corrupção e desmandos
no Poder Judiciário.

Para justificar a instalação dessa CPI, o Presi
dente do Senado Federal insistia na necessidade de
investigar com rigor uma série de indícios de cor
rupção nas diversas esferas do Judiciário, entre eles
venda de sentenças em favor de criminosos, desvio de
dinheiro público, envolvimento de juízes com trafican
tes e marginais etc. S. Ex! foi sempre enérgico e cate
górico nas promessas de rigor nas investigações, che
gando a afirmar que, se o Judiciário não apurava os
crimes praticados por seus integrantes, o Congresso
iria fazê-lo a partir daquela CPI, para a qual indicou
como Relator um aliado de sua estreita confiança, o
Senador e ex-Governador da Bahia Paulo Souto.

Após meses de funcionamento, a CPI do
Judiciário concluiu seus trabalhos, aprovando um
relatório no qual são apontados diversos crimes
praticados por um ex-Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo, por um desembargador do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por um
Senador da República - o Sr. Luiz Estevão -, por
desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato

60378 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Ihoramento das condições de vida das populações ca- Grosso e por juízes, entre outros. A investigação
rentes, despoluição, reciclagem, transformação e puri- geral feita pela CPI deixou, assim, um saldo positivo.
ficação de resíduos. Existe, enfim, muito a ser feito. Mas, Sr. Presidente, o rigor investigativo dos Se-

A água não será eterna. Trata-se de recurso fini- nadores Antonio Carlos Magalhães e Paulo Souto não
to e, portanto, deve-se compreendê-Ia como bem se estendeu à Bahia. O que é espantoso é que, haven-
público, patrimônio da humanidade, de incalculável do veementes indícios de que algo de anormal e sério
valor econômico. Não encarar essa verdade desde já, se registrou naquele Estado, na órbita do Judiciário,
com toda seriedade e sensatez que merece, significa não se viu a CPI indignar-se, movimentar-se com de-
predeterminar uma condenação dos tempos que nem nodo e pesquisar com determinação. Ao contrário, per-
as piores premonições, as mais funestas interpretações cebe-se, há semanas, na Bahia, estranho movimento
bíblicas foram capazes de antever. E isso, enfatize-se, no sentido de desqualificar séria denúncia formulada
num futuro bastante antecipado, que alcançará não por um desembargador do Tribunal de Justiça da
os pósteros, os desconhecidos ou os anônimos, mas Bahia, segundo a qual teria sido ele pressionado por
a nós mesmos. dois outros desembargadores e por um Deputado

Estadual a conceder habeas corpus em favor de um
Era o que tinha a dizer. marginal que está preso em Feira de Santana, no inte-

Durante o discurso do Sr. Ivanio rior daquele Estado.
Guerra, o Sr. Nelson Trad, 2º Secretário, O que choca e magoa a consciência ética baia-
deixa a cadeira da presidência, que é na é que, em vez de prontas investigações serem faci-
ocupada pelo Sr. Themístocles Sampaio, § Iitadas para que os fatos sejam elucidados; os culpa-
2fJ do art. 18 do Regimento Interno. dos, identificados; e os inocentes, inocentados, o

que se vê são manobras serem realizadas para im
pedir o esclarecimento da questão. E a coisa se
agrava quando se revela que o Deputado Estadual
que intercedeu em favor do marginal foi exatamente
o Líder do Governo na Assembléia Legislativa da
Bahia, Deputado Pedro Alcântara; e os desembarga
dores seriam Walter Brandão e Mário Albiani.

Na Assembléia Legislativa da Bahia, onde os
Deputados oposicionistas lutam para instalar uma CPI
para investigar o fato, a bancada governista, amplamente
majoritária, recorre a escusos expedi- entes para impedir
a investigação. Chegaram ao ponto de fabricar um
pedido de nova CPI sobre outro tema, numa manobra
diversionista explícita, que tem o propósito de
inviabilizar a CPI pedida para esclarecimento da
questão em pauta.

Tudo está a indicar que alguém, naquele Estado,
está temeroso de que venha à luz do dia a verdade so
bre o que o Desembargador Lourival de Jesus denunci
ou. E a consciência baiana começa a se perguntar:
medo de que têm os que tentam obstruir as apurações?
Essa pergunta é título de matéria publicada no jornal
A Tarde - "Medo de quê?".

Como é sabido por todos, a bancada governista
da Assembléia Legislativa da Bahia acompanha - às
vezes, cegamente - as ordens do Senador Antonio
Carlos Magalhães. É de se estranhar, portanto, que o
Presidente do Senado Federal, que patrocinou
naquela Casa a CPI do Judiciário e se apresentou à
Nação como paladino da moralização do Poder
Judiciário, não utilize agora sua autoridade sobre
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seus aliados baianos para assegurar a investigação contas CC5, aquelas abertas por brasileiros que não
de denúncia formulada por um membro do próprio moram no Brasil para remessa de dólares para o ex-
Tribunal de Justiça da Bahia, envolvendo, segundo terior, na Bahia se adota a lei do silêncio, e a Assem-
novos indícios, até mesmo o pagamento de propina, bléia Legislativa perde uma ótima oportunidade de
no valor de 100 mil reais. Foram pagos a quem? lavar a roupa suja dentro da própria casa.

A propósito, Sr. Presidente, solicito a transcrição São essas tais contas que ajudam a montagem
nos Anais da Câmara dos Deputados de dois de empresas laranjas, aquelas destinadas a lava-
editoriais do jornal baiano A Tarde, o maior jornal da gem do dinheiro sujo e que facilitam de forma indis-
Bahia, defendendo a necessidade de investigação cutível a ação do crime organizado, o que é público e
isenta e rigorosa sobre essas denúncias tanto na notório desde a CPI do PC Farias, a primeira investi-
Assembléia Legislativa como no Tribunal de Justiça gação a produzir, pelo menos parcialmente, um re-
da Bahia. sultado concreto, ou seja, o impedimento do presi-

Muito obrigado. dente Fernando Collor de Mello.
EDITORIAIS A QUE SE REFERE O ORADOR: Os deputados governistas estão numa situação
A TARDE delicada perante os seus redutos eleitorais. Todos os
O Jornal de toda a Bahia deputados estaduais de oposição assinaram o pedido
Editorial: MEDO DE QU~? de instalação de uma CPI.

Mas como as oposições não têm número
Diz um conhecido ditado popular: "Quem não suficiente para conseguir o seu objetivo, dependem

deve, não teme". Nos meios políticos de oposição, de assinaturas de colegas governistas. À medida que
nos bastidores da Assembléia Legisl~tiva, nas estes se recusam a implementara investigação, ficam
redações de jornais e noutros pontos de encontro sob suspeitas. Uma coisa, afinal, está evidente: se há
persiste a pergunta: por que os deputados estaduais um deputado estadual envolvido com bandidos, este
baianos teimam em desconhecer os pedidos para não pertence à bancada de oposição. Caso contrário,
instalação de uma CPI destinada a apurar a os governistas já teriam instalado a CPI.
denunciada vinculação de um dos integrantes da
casa com um criminoso preso em Feira de Santana, A prisão, pela Polícia Federal, de mais dois ele-
interessado em obter um habeas corpus junto ao mentos envolvidos com o tráfico de drogas e roubo de
Tribunal de Justiça? cargas de caminhão na Bahia, com a decretação da

No momento em que os mais destacados prisão preventiva de um deles, levou a oposição a
mais uma vez cobrar da tribuna da Assembléia uma

dignatários da Igreja Católica, 25 bispos, dentre eles investigação que evitaria constrangimentos maiores,
o presidente da CNBB, solicitam do Presidente ou seja, a vinda para Salvador da CPI do Narcotráfi-
Fernando Henrique Cardoso ações concretas contra co da Câmara dos Deputados. Se os deputados go-
o crime organizado, era de se esperar que os
deputados estaduais da Bahia seguissem o exemplo vernistas pensam em se esconder atrás do amplo bi-

ombo de sua maioria, podem estar dando um passo
dos parlamentares federais (deputados e senadores), errado. As atenções do País se voltarão para eles no
que vêm dando provas de que estão dispostos a momento em que a CPI federal desembarcar na
sanear o Poder Legislativo ajudando ainda a Justiça a Bahia para tomar os depoimentos que vem colhendo
fazer o mesmo nos seus quadros. noutros estados da Federação.

O silêncio dos deputados da situação frente aos
apelos da bancada de oposição pela criação de uma A TARDE
CPI local é muito suspeito e coincide, infelizmente, O Jornal de toda a Bahia
com manobras sutis levadas a cabo no Tribunal de Editorial: CPI NA BAHIA
Justiça, visando, ao que tudo indica, lançar na vala do Ninguém sabe o resultado da reunlao dos
esquecimento a denúncia de um desembargador de desembargadores porque ela foi secreta. Mas, até
que dois colegas e mais um deputado estadual sexta-feira, o Desembargador Lourival de Jesus
estavam fazendo pressões para a concessão de um Ferreira ainda aguardava que a presidência do
habeas corpus a um preso acusado de seguidos Tribunal de Justiça decidisse se ele deve ou não
roubos de cargas nas estradas da Bahia. divulgar o nome de dois colegas e de um deputado

Enquanto os bispos e o núncio apostólico, D. estadual que o teriam pressionado a conceder um
Alfio Rapisarda, detalhavam para o chefe da Nação habeas corpus a um acusado de roubo de cargas de
suas preocupações com a existência das chamadas caminhões preso em Feira de Santana.
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Ora, a gravidade da denúncia (formalizada pelo
próprio desembargador em texto publicado no Diário
da Justiça), considerando-se que o roubo e a
receptação de cargas e caminhões estão vinculados
ao narcotráfico, exige que a Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre o Narcotráfico, da Câmara dos
Deputados insista na apuração do caso antes que
tudo caia no esquecimento público.

A fim de que não pairem dúvidas sobre o
comportamento dos deputados estaduais, também a
Assembléia Legislativa deveria urgentemente apurar
qual foi o deputado citado pelo Desembargador
Lourival Ferreira. Seguiria, assim, o exemplo do
Senado, onde a CPI sobre o Poder Judiciário não
vacilou em apontar um membro da Casa, o Senador
Luiz Estevão, como implicado na operação de
superfaturamento para construção de um edifício da
Justiça do Trabalho em São Paulo, cujas obras
continuam inconclusas.

Outro exemplo notável para os deputados esta
duais baianos vem do Maranhão. Ali, um dos chefes
do crime organizado e deputado estadual foi cassa
do por unanimidade, desapareceu imediatamente
para não ser logo preso, mas a Assembléia Legislati
va deu uma demonstração de sintonia com a ética
parlamentar e a· opinião pública. Se tais exemplos
não bastam aos deputados baianos, a prisão do
Deputado Federal Hildebrando Pascoal deve bas
tar-lhes.

Se a maioria da assembléia baiana nada tem a
temer, o natural seria participar toda ela da criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
identificar qual é o deputado estadual citado pelo
desembargador como uma das três pessoas que o
pressionaram para libertar um criminoso considerado
de alta periculosidade.

Concentrando suas investigações, no momento,
em Campinas, um dos grandes centros do narcotráfico
no Brasil, a CPI do Congresso Nacional tem exercido
urna atMdade que dignifica o Legislativo Federal e por
isso mesmo vem contando com apoio do povo
brasileiro. Outros estados vêm sendo citados como
rotas do narcotráfico, chamando a atenção da CPI da
Câmara dos Deputados. O Paraná, território de
passagem da droga, o Pará e o Mato Grosso, este
historicamente famoso pela rota ligando Bauru, em
São Paulo, a Corumbá, na fronteira com a Bolívia.
Não é possível que, por conta de manobras
diversionistas, a Bahia fique esquecida no curso de
uma apuração que deve continuar a ser rigorosa e a
mais ampla possível.

O manto do silêncio, ou "lei do silêncio" na
linguagem do submundo do crime, abateu-se sobre
os desembargadores. O desembargador apontado
como um dos integrantes do tribunal que teriam
pressionado o seu colega Lourival de Jesus sumiu no
final de semana. Teria viajado para o interior do
estado, mas na verdade estava em casa, no bairro de
Armação.

Também o presidente do tribunal nada declarou
sobre a reunião especificamente convocada para
tratar do assunto. Teria viajado para Feira de Santana,
após uma nota pública inócua. É de se esperar que
não só a Assembléia, mas também o Tribunal de
Justiça, mude este comportamento, e por si próprios
adotem as providências que a gravidade do fato
exige, antes que elas venham a ser adotadas pelas
Comissões Parlamentares de Inquérito do Congresso
Nacional, que se mostram dispostas ao saneamento
moral que a política ea administração do País estão a
exigir.

Estamos às portas das férias forenses e do
recesso parlamentar da Assembléia Legislativa, e os
rumos dos acontecimentos indicam que tudo pode
terminar em vatapá. É preciso que o eleitorado fique
atento para a justa e necessária pressão democrática
sobre os seus representantes, a fim de que eles
façam sua parte na apuração das denúncias. Quanto
ao Tribunal de Justiça, se tentar obstruir a presença
do Desembargador Lourival de Jesus na CPI do
Narcotráfico, estará comprometendo definitivamente
a sua imagem perante o público.

O SR. DR. H~L10 - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. ExA a palavra.

O SR. DR. H~L10 (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que
houvesse possibilidade de se fazer o registro
eletrônico de presença. Uma parcela do posto
eletrônico do plenário encontra-se desativada.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
Será providenciado, nobre Deputado.

OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Carvalho.

O SR. S~RGIO CARVALHO (PSDB - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrI!! eSrs. Deputados,
o funcionalismo público do Estado de Rondônia está vi
vendo dias de pânico e terror. Medidas desencontradas,
o~ anunciadas como definitivas, ora modificadas;
perspectiva de receber ou não os pagamentos atra
sados e o 132 salário; novas leis que retiram funcio-
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nários cedidos pelo Estado das Prefeituras e uma
gama de informações, contra-informações, mudan
ças intempestivas, verdades que não se concreti
zam, boatos que circulam a toda hora estão tomando
a vida de milhares de servidores públicos e de seus
familiares um verdadeiro inferno.

Desde que assumiu o Governo, o Sr. José Bian
co tem demonstrado insegurança de propósitos e de
metas. Passados praticamente onze meses, na ver
dade S. E~ ainda não disse a que veio. Em sua cam
panha, prometeu revolucionar o Estado. Mais do que
isso, garantiu, durante todo tempo, nos palanques
eleitorais, que não demitiria sequer um servidor públi
co. Seus pronunciamentos estão gravados para quem
quiser ouvi-los. E faz muito pouco tempo que a cam
panha terminou e a posse ocorreu. Surpreendendo a
todos, especialmente aos funcionários públicos, que
o apoiaram em massa, o Governador de Rondônia
decidiu fazer totalmente o contrário que prometeu:
está atacando, com todas as forças, exatamente o
funcionalismo público, como se fosse o culpado por
todos os graves problemas financeiros por que passa
o Estado.

Mas, se isso é muito ruim, há ainda o pior: como
se não tivesse um rumo seguro, o Governo, como um
todo, a toda hora, emite informações e opiniões
desencontradas, deixando os servidores de cabelo
em pé e de bolsos vazios.

Num determinado momento, o Governo do
Estado de Rondônia anuncia milhares de demissões.
Dias depois, volta atrás, propondo um estranho plano
em que o funcionário pode ficar em casa, sem traba
lhar, e continua recebendo parte dos seus salários.
Em seguida, anuncia que retirará das Prefeituras to
dos os servidores estaduais cedidos, para logo em
seguida rever sua posição e voltar a discutir o as
sunto. Anuncia, em várias datas diferentes, que pa
gará os salários atrasados, além do de novembro, e
o 132 salário, para, pouco depois, voltar ao assunto e
dizer que não há dinheiro para tais pagamentos. A
cada dia surge uma informação diferente, ora benefi
ciando os servidores, ora prejudicando-os; ora dei
xando a categoria esperançosa, ora destruindo essa
esperança.

Imagine, Sr. Presidente, a situação de inseguran
ça de milhares de famflias dos funcionários públicos de
Rondônia neste momento! E exatamente num Estado
onde a economia só gira em torno do contracheque...
Rondônia está apavorada com essa situação. Os fun
cionários não sabem se vão receber seu dinheiro. O
comércio está na mesma situação, porque não vende
sem que os servidores sejam pagos. O Governo
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anuncia ora 5 mil demissões, ora 6 mil demissões.
Daqui a pouco muda tudo, e a história continua. A últi
ma informação sobre salários é de que até o dia 15 to
dos irão receber, mas também não há credibilidade
em relação a isso, porque ainda hoje, ou amanhã, ou
logo depois tudo pode mudar.

É por isso que fazemos, desta tribuna, um apelo
muito especial ao Governo José Bianco, no sentido
de que tome uma decisão e não a mude. Se tiver de
daralguma noUcia má, que a dê. Se tiver como pagar
o funcionalismo, que anuncie definitivamente. Nin
guém mais suporta esse clima de insegurança gera
do e gerido dentro do próprio Governo. A continuar
assim, os cardiologistas de Rondônia vão bater o re
corde de atendimento a servidores. Não há coração
que agüente tanta insegurança, tanta falta de infor
mação correta, tantas mudanças de planos. O Natal
está aí, o novo milênio está chegando. É uma boa
hora para que o Governo de Rondônia respeite seu
servidor nª prática, não só pagando a ele.o que lhe
deve, mas também dando-lhe informação segura,
concreta, certa, que não vai ser mudada em 24 horas,
como, infelizmente, tem sido até agora.

Era o que tinha a comentar.
Muito obrigado.
OSR. NILSON PINTO (PSDB - PA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sri!! e Srs. Deputados, ve
nho a esta tribuna para registrar, com grande satisfa
ção, que o povo do Município de Santarém, no meu
Estado do Pará, atendendo à convocação da Justiça
Eleitoral, foi às urnas no último domingo para decidir,
por meio de plebiscito, sobre a emancipação de uma
porção importante de seu território, que levaria à cria
ção do novo Município de Mojuí dos Campos.

Eo povo de Santarém - maiorcentro comercial
e cultural da região oeste do Pará, que ostenta mere
cidamente o título de metrópole da Amazônia Cen
trai- demonstrou mais uma vez sua grandeza nesse
plebiscito, a começar pelo índice de comparecimen
to à votação. Mais de 80 mil eleitores fizeram-se pre
sentes, numa verdadeira festa democrática que sen
sibilizou toda a população, demonstrando que o inte
resse pelo assunto não envolvia apenas os morado
res da região a ser emancipada.

Mais reveladorainda da grandeza do povo santa
reno, Sr. Presidente, foi o resultado do plebiscito: mais
de 90% dos eleitores disseram "sim" à criação do Mu~

nicípio de Mojuí dos Campos. Tal atitude demonstra
que há consenso sobre a necessidade de se conceder
autonomia àquela área - passo importante para
racionalizar e melhorar a administração pública na re~

gião oeste do Pará.
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O poVO de Santarém tem justificadas razões nhado os trabalhos da tal CPI do Narcotráfico. Não
para assim proceder, pois Moju( dos Campos nasce vim elogiá-Ia. Muito pelo contrário. Há uma Parlamen-
com todas as condições para ser um grande tar, Deputada Laura Carneiro, que está se exacer-
Munic(pio. Com uma população estimada em 48 mil bando em seu trabalho, e não tem moral para tal.
habitantes e uma área de 5.625 quilômetros quadrados, Hoje de manhã, ouvi na CBN declarações de S. Ex!
oongrega 82 oomunidades, possui 75 escolas de ensino de que a Força Aérea Brasileira estaria envolvida com
fundamental, escolas de ensino médio, agência de o narcotráfico e dando-Ihe cobertura, juntamente com
correios, energia elétrica, delegacia de polfcia, duzentos um tal de Femandinho Beira-Mar.
tenninais telefônicos, pronto-«XX>lTO em construção, um Sr. Presidente, vamos falar um pouquinho de
oomércio atNo e uma produção agropecuária que lhe moral, honra e salário, ou melhor, de bens. Hoje essa
dão inteiras condições de sustentação econômica. Deputada está no Rio de Janeiro ouvindo alguns
Faltava-lhe apenas a autonomia administrativa, que oficiais da Aeronáutica, além de cabos e soldados,
passa a ter agora, com o resultado cio plebiscito do sobre aquele episódio dos 30 quilos de cocafna
último domingo. encontrados pela Aeronáutica em um avião da FAB

A criação de novos Municfpios é um processo em Recife.
que só se justifica quando a área a ser emancipada Há dois anos, o jornal O Dia divulgou declaração
reúne condições da auto-sustentação, a fim de evitar da nobre Deputada Laura Carneiro dizendo que seu
a existência de unidades administrativas que sejam pai só tinha conseguido sobreviver depois da traição
dependentes unicamente de recursos federais para polftica, quando não foi reeleito, graças ao IPC. Naque-
sua sobrevivência. Esse cuidado tem sido seguido no la oportunidade, aquele jornal citou que a Deputada
Estado do Pará, e novamente se reafirma no caso de havia acabado de comprar um apartamento no Rio de
Mojuf dos Campos. Janeiro por 450 mil reais. Logo depois, num programa

O Pará tem enorme extensão territorial, grande ao vivo da Rádio Nacional, com o apresentador Catai-
contingente populacional, mas um número reduzido de, trouxe esse assunto à tona, porque a Deputada La-
de Municfpios. Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, ura Carneiro estava se comportando como uma "mora-
aquele Estado de 1.250.000 quilômetros quadrados lista" - entre aspas -, e lhe pedi que explicasse aquela
de extensão - equivalente à soma dos territórios dos matéria. Ela não agüentou a minha primeira pergunta,
Estados de Minas Gerais, Espfrito Santo, Rio de entrou em pânico, desesperou-se e começou a chorar,
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e boa dizendo que havia oomprado aquele apartamento de
parte do Rio Grande do Sul- possui, de acordo com apenas 450 mil reais porque havia vendido um outro
o IBGE, mais de 5.800.000 habitantes, e apenas 143 apartamento em Miami! Sem falar, porque ninguém
Munic(pios, a maioria de grande extensão territorial, o sabe ainda, que onde eu morava, no Rio de Janeiro, na
que dificulta o trabalho da administração pública em Rua D. Maria, nll 71 - ao me separar, perdi o aparta-
prover serviços de qualidade à população. Nessas mento -, S. Ex! também comprou um apartamento, na
condições, a criação de novos municfpios é uma mesma oportunidade, por 150 mil reais!
necessidade, particularmente quando eles reúnem Alguém, para ter moral a fim de falar sobre a
os pré-requisitos apresentados por Mojuf dos Força Aérea Brasileira, não pode ter esse passado.
Campos. Pode criticar, acusar um brigadeiro, um coronel, um

Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar a capitão, um cabo ou um soldado. Se forem culpados,
população de Santarém pela decisão que tomou. essa acusação vai encontrar eco no meu discurso.
Saúdo o povo de Mojuf dos Campos, que agora terá Mas acusar a Força Aérea Brasileira, com esse
condições ainda melhores de se desenvolver. passado, não!

Conclamo a Assembléia Legislativa e o Então, faço um apelo ao nobre Relator Moroni
Governo do meu Estado a agilizarem o processo de Torgan e ao Presidente da CPI do Narcotráfico,
implantação definitiva do novo municfpio, que nasce Deputado Magno Malta, no sentido de que investiguem
sob o signo do consenso e do desenvolvimento, e a vida fiscal da nobre Deputada Laura Carneiro, porque
para o qual está reservado um papel de grande pode haver uma pessoa do narcotráfico infiltrada lá
significado político e econômico no oeste do Pará, no dentro, com o mesmo comportamento, se prestando
coração da Amazônia. para fazer o trabalho.

Muito obrigado. É muito curiosa esta situação: quando uma
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi- liminar do Supremo Tribunal Federal- que permite a

são do orador.) - Sr. Presidente, todos têm acompa- presença do advogado, que admite que o advogad(
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fale em nome do réu - está em vigor, a CPI diz que vai enfim, a possibilidade enorme de crescer. É preciso,
entrar num tipo de recesso branco até que isso seja Sr. Presidente, que se criem alguns incentivos e
decidido; e vai agora ouvir oficiais e praças da mecanismos a fim de que aquela região recupere o
Aeronáutica do Rio de Janeiro,_porque essas pessoas tempo perdido, pois hoje ela está, em grande parte.
são miseráveis, não têm como contratar um advogado. empobrecida, sua população não encontra emprego,
Então, ela deve estar tripudiando em cima deles. Vai suas atividades econômicas estão deprimidas.
aparecer muito bem hoje à noite nos telejornais do Mesmo com a globalização, o setor primário daquela
Brasil todo. área não tem competitividade e, sobretudo, não

Isso sem falar, Sr. Presidente. da máfia da produz resultados, tanto na lavoura como na
Polfcia Rodoviária Federal. Cada um dos dez pecuária, capazes de retomar o crescimento por si só.
delegados da Polfcia Rodoviária Federal do Rio de O próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso já
Janeiro é apadrinhado por Parlamentar. Já disse aqui: manifestou a sua preocupação a esse respeito.
numa CPI, se eu for convidado a falar, eu falo. O projeto que apresentei não tem nenhuma

Por exemplo, a Deputada que mandava no de- pretensão de resolver o problema, mas sim provocar,
legado da Rio-Santos faturava 25 mil reais por mês. ter conseqüência nas ações do Poder Executivo
Essa Deputada não foi reeleita. A Deputada Laura federal e dos Poderes estatuais e municipais, com
Carneiro tem um delegado com ela. Talvez não seja medidas adequadas. É isto o que se deseja:
por dinheiro, mas por afinidade, altrufsmo, patriotis- condições de investimentos, de tecnologia, de
mo etc. Muitos desses delegados já me disseram emprego e de crescimento que melhorem aquela
que são obrigados a fazer vista grossa em muitas região.
oportunidades, quando irregularidades acontecem Há algum tempo apresentei esse projeto ao Sr.
naquelas rodovias. Isso sem falar também na máfia Ministro da Integração Nacional, o ex-Senador Fer-
do INSS: um prédio, cujo aluguel vale 2 mil reais, é nando Bezerra. S. Ex!, posteriormente, se não me fa-
alugado por 10 reais, e metade do valor que deveria lha a memória num evento na cidade de Pelotas ou
valer esse aluguel é arrebanhado por fora, por um Municfpio vizinho, no qual não pude estar por ter com-
testa-de-ferro. promisso aqui na Câmara, teria dito que a experiência

Então, vamos investigara vida da Deputada Laura do Nordeste não recomendava que se fizesse outros
Carneiro para ver se ela tem condições morais de tipos de projetos.
permanecer naquela Comissão, a fim de que o Em primeiro lugar, não me parece que o meu
trabalho da CPI do Narcotráfico não seja prejudicado projeto obedeça à linha do Nordeste. Em segundo,
e ela não continue difamando a Força Aérea vejo em O Estado de S. Paulo, que o Sr. Ministro está
Brasileira. a reformular os projetos do Nordeste para que eles

Era o que tinha a dizer. produzam os efeitos e resultados para os quais foram
O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS. criados. Nós todos sabemos, em que pese o grande

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. empenho dos organismos do Nordeste, que muitos
Deputados, apresentei há algum tempo o Projeto de desses esforços se perderam, ou porque ficaram nas
Lei nº 3.203, de 1997, por ser essa a forma mais ade- mãos de alguma elite ou porque eram inadequados e
quada que encontrei de apresentar a minha soUdarie- não atingiram o seu resultado.
dade à metade sul do Rio Grande do Sul, meu Esta- De qualquer forma. o que quero fazer aqui é di-
do, como uma forma de ajudar a resolver os proble- zer a S. Exl', ao Sr. Presidente da República e ao Sr.
mas daquela população. Ministro Pedro Parente - pois parece, segundo notfci-

Como sabe o Brasil, aquela metade, pela sua as, que será a Casa Civil que haverá de estudar essa
condição de fronteira, pela situação de beligerância reformulação - que estudem também do ponto de
expressa, ou latente, que havia com os pafses vizi- vista da metade sul do Estado do Rio Grande do Sul
nhos, não mereceu a atenção do Rio Grande e do os incentivos que precisam ser criados. Seguramen-
Poder Público, sobretudo em matéria de investimen- te, apresentei propostas por meio deste projeto que
tos. Ali se localizam forças do Exército nacional e da acaba de ser aprovado na Comissão de Desenvolvi-
Aeronáutica para garantir as nossas fronteiras. mento Urbano e Interior, na forma de substitutivo do

Hoje, com a globalização da economia e com o nobre colega Valdeci Oliveira, para que encontremos
Mercosul, aquela região encontra-se em atraso em alternativas mais concretas e eficientes. absoluta-
termos de desenvolvimento, em que pese a mente necessárias para que a metade sul, aquela
população que ali existe, o solo, o clima, a água, metade do Estado que se confronta na fronteira com
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o Uruguai e a Argentina, volte a crescer e, dando mai
or importância a nossa integração, possa-se integrar
num clima de desenvolvimento e recuperação do
tempo perdido. O Rio Grande deseja que esta meta
de também receba os incentivos absolutamente indis
pensáveis para que se crie uma nova realidade.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.

O SR. DARCrSIO PERONDI (PMDB - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, o desporto gaúcho e o brasileiro não
podem perder os bingos.

Nos últimos trinta dias, por razões paroquiais no
Paraná e por denúncias anônimas, a atividade
econômica e de lazer chamada bingo está sofrendo
críticas que ameaçam o seu futuro. A adolescente e
ginasta gaúcha Adriane dos Santos encantou o
mundo com sua destreza e técnica nos recentes
Jogos Pan-Americanos. E só pode treinar e
dedicar-se a esse tipo de esporte graças ao apoio
financeiro que recebe dos bingos, por meio da
Federação Rio-Grandense de Ginástica.

Como Adriane, milhares de jovens gaúchos, nas
suas federações amadoras de canoagem, de vela, de
atletismo, de futebol mirim, são incentivados
diretamente para mostrar a força do desporto gaúcho
e da juventude do meu Estado. Nunca, na história do
Rio Grande do Sul, houve tantos jovens disputando
competições no Brasil e no exterior como agora.

Esse fenômeno, que contagia pais, professores,
famílias e escolas, deve-se, única e exclusivamente
ao financiamento dos bingos. Tuao'começo"u com a
Lei Zico, reforçada pela Lei Pelé.

Sr. Presidente. sre e Srs. Deputados, é um fenô
meno estadual? É claro que não. É brasileiro. Basta
lembrar que 70% dos 436 atletas que participaram
das 36 modalidades nos Jogos Pan-Americanos de
Winnipeg foram amparados pelas suas federações, fi
nanciados por bingos. Foram dezenas de medalhas
ganhas por jovens atletas que orgulharam e orgulham
o País inteiro. E cito algumas modalidades: ciclismo,
basquete, atletismo, canoagem, natação, ginástica
artística, tênis de mesa, remo, tiro e vela, entre outros.

O Presidente do Comitê Olímpico, Sr. Artur
Nuzmann, declarou em entrevista que parte
significativa dos recursos para treinar atletas que vão
participar das Olimpíadas de 2000, na Austrália,
provém dos bingos, através do Poupa Ganha.

Há dez meses, os jovens brasileiros disputam a
fase classificatória, os jogos pré-olímpicos. Hoje, com
força, muita força, o desporto amador brasileiro é

incrementado e estimulado pelas duas leis votadas
pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo
Presidente da República.

Quero citar aqui o Prof. Mauzler Paucinetti,
Presidente da União das Federações Esportivas do
Estado de São Paulo: "Notem bem, desde 1993, pela
Lei Zico, o índice técnicd dos nossos atletas
aumentou significativamente. E os progressos e
melhorias nas Confederações, Federações e Clubes,
nas suas estruturas administrativas, técnicas e
operacionais são inquestionáveis".

No meu Estado, o Rio Grande do Sul, dados da
Associação Gaúcha de Administradores de Bingos
apontam que oitenta casas faturaram, nos últimos
doze meses, um total de 79 milhões, 861 mil reais.
Pagaram, de Imposto de Renda, 8 milhões, 750 mil
reais; e contribuíram com 5 milhões, 590 mil reais
para entidades esportivas ligadas ao esporte amador.
Além disso, geraram quase 3 mil empregos diretos, e
o equivalente, em empregos indiretos. Os números
são claros, mas não revelam o desespero de milhares
de pessoas que temem perder o emprego.

Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, não são
apenas empregos na área propriamente econômica,
mas também na área esportiva. O extraordinário re
curso que ultrapassa 100 milhões de reais por ano,
repassado ao esporte amador, emprega treinadores,
professores, psicólogos e tantos outros profissionais,
como bem assinada o Sr. Pedro Luis Szabo, Presi
dente da Federação de Vela do Estado do Rio Grande
do Sul, em carta enviada no último dia 24 de novem
bro. No documento, o dirigente afirma que "a extinção
dos bingos acabará com as condições financeiras
para estimular o esporte amador, além de ameaçar
milhares e milhares de empregos". A mesma posição
tem o Presidente da Federação Pernambucana de
Futebol, Carlos Alberto Oliveira. Em matéria publica
da pelo jornal Folha de Pernambuco, o dirigente afir
ma que, se os bingos forem extintos, acabará o espor
te amador no Estado de Pernambuco, principalmente
o futebol amador infantil e juvenil.

Do total arrecado pelos bingos, 65% são destina
dos para pagamento de impostos e prêmios; 28%,
para pessoal e administração; e 7%, para federações
de esporte amador. Dos bingos, arrecadam-se, além
do Imposto de Renda, o PIS, a Cofins, o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, o INSS e o IPTU.

Os bingos empregam diretamente no País 100
mil trabalhadores; e criaram, indiretamente, outros 200
mil empregos. São pessoas ocupadas em serviços de
vigilância, segurança, limpeza, conservação e manu
tenção. É preciso citar ainda as vagas abertas nas
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gráficas que produzem cartelas; os fornecedores de
material como canetas, brindes; as agências de pro
paganda; as empresas de informática.

Há um sem-fim de atividades que cresceram e
abriram novas vagas com o funcionamento dos
bingos. É, portanto, desinformação ou má vontade
dizer que a atividade legal do bingo não gera
emprego. É importante lembrar que, nesta virada de
século, a saída para geração de emprego e renda são
o setor terciário, a prestação de serviços, a diversão,
o lazer e o turismo.

A luta pelo emprego em atividades regula- men
tadas e fiscalizadas tem de ser de todos nós. E aqui
lembro a manifestação ocorrida no último dia 4 de no
vembro, na Avenida Paulista, em São Paulo, onde per
to de 6 mil pais de famílias - segundo publicou o jornal
O Estado de S. Paulo - defendiam a manutenção de
seus empregos. Somente no Estado de São Paulo, os
bingos geram 40 mil empregos. E esses trabalhadores,
em nota oficial publicada no jornal Correio Braziliense,
lançam um alerta para os políticos, as autoridades fe
derais e estaduais e o Ministério Público.

No documento, afirmam: "Nós, os trabalhadores, e
nossa famílias, não podemos pagar o preço de possíve
is irregularidades - até agora restritas a notícias da im
prensa-, perdendo nosso emprego, nossa renda famili
ar e engrossando amanhã o número já elevado de
desempregados no País". Alertam também para a
perda de receita do Imposto de Renda, do INSS e até
dos gastos que serão causados com o segu
ro-desemprego.

Sr. Presidente. Sr!!! e Srs. Deputados, a atividade
dos bingos é legal, rende empregos, e foi criada em cima
de leis criadas por esta Casa. O momento é de bom sen
so. Quero destacar também que o Indesp, por ordem ex
pressa do Ministro do Esporte e Turismo, Rafael Greca,
está se reorganizando para ordenar a atividade.

S. Ex!, que foi firme e transparente no depoimento
que prestou no Senado, prepara proposta que será en
caminhada ao Presidente da República, para que esse
setor seja mais regularizado e fiscalizado. E, com certe
za, o Ministério Público, sempre tão zeloso, não pautará
suas ações em cima de denúncias anônimas, e irá con
tribuir para que o setor bingo, que é legal, possa traba
lhar de acordo com as leis em vigor. O Ministério PÚ
blico e alguns Senadores que se têm manifestado
contra a atividade dos bingos precisam refletir. É pre
ciso apoiar a campanha que busca separar o joio do
trigo, e não destruir tudo o que foi construído por ho
mens de bem. Recentemente, a própria organização
dos idosos, aqui de Brasília, lançou protesto contra a
possibilidade de extinção dos bingos. A posição foi

justificada diante do grande número de idosos que
ocupam parte de seu tempo disponível freqüentando
as casas de bingo.

Quero informarque o Presidente da República está
recebendo relatórios completos sobre a atMdade e a im
portância desse segmento, a fiscalização a que é sub
metido, os empregos que gera, os impostos que paga eo
extraordinário estímulo que oferece ao esporte amador.

Sr. Presidente, deixo, para registro nos Anais
desta Casa, diversas manifestações de apoio de
entidades do esporte amador. E conto com o apoio de
todos os Parlamentares da Casa.

Muito obrigado.

MANIFESTAÇ6ES A QUE SE REFERE O
ORADOR:

O OUTRO LADO DOS BINGOS

Nelson Gomes Ferreira Filho (*)
Para que servem os bingos?
Para nós, integrantes do contingente de 100

(cem) mil trabalhadores brasileiros que vivem das
atividades regulares das 1.000 (mil) casas de bingos
do País, constituídas nos termos da Lei Pelé, as

-casas de bingos representam os nossos empregos e
200 (duzentos) mil outros empregos indiretos em todo
o País, em um universo de meio milhão de familiares e
dependentes.

De acordo com a Lei Pelé, 7% (sete por cento)
da receita destinam-se ao financiamento do desporto
amador, o que tem dado grande impulso a numerosas
modalidades desportivas dentro do País, além de
permitir ao Brasil ganhar dezenas de medalhas, inclu
sive de ouro, nas Olimpíadas de Atlanta - Estados
Unidos e nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg 
Canadá, dentre outras competições internacionais,
apresentando um desempenho crescente em modali
dades tradicionais e permitindo o desenvolvimento
competitivo de modalidades novas, graças ao apoio
trazido pelos bingos.

Além dos salários que nos sustentam e da ajuda
ao desporto amador, as administradoras de bingos
são fomentadoras do comércio e da indústria, pois
ocupam espaços em imóveis urbanos, compram bens
e serviços para instalação e pagam tributos federais,
estaduais e municipais, Previdência Social, FGTS, IPTU,
PISICofins. E fornecem vale-transporte, vale-refeição e
algumas até seguro-saúde a seus empregados.

A grande maioria dos freqüentadores das casas
de bingos são principalmente pessoas da terceira idade
- aposentados, donas-de-casa, deficientes físicos e
outros - que ocupam parte de seu tempo disponível
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Trabalhadores em Casas de Bingo e lotérlcas do Estado de São
Paulo.
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com um lazer sadio e inocente, conforme numerosos um juiz desviou dinheiro da construção da sede de
depoimentos que possuímos em nosso sindicato, além um tribunal do Trabalho, a Justiça Trabalhista não
de outros já veiculados em 1997 no programa pode, de modo algum, ser considerada ré. Se um se-
"Realidade", da TV Bandeirantes, constituindo-se nador é suspeito de também estar envolvido neste
como única modalidade segura de lazer para elas. escândalo, o Senado não tem rigorosamente nenhu-

Ora, os bingos constituem uma atividade ma culpa disso. E assim por diante. Além de injusti-
regulada pela chamada Lei Pelé, regulamentada por ças, a generalização provoca reações de tremenda ir-
decreto presidencial e submetida à fiscalização do racionalidade, como a que se anuncia agora sob for-
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - ma de fechamento dos bingos. É o mesmo que fechar
INDESP, órgão do Ministério do Esporte e Turismo, ou as instituições antes citadas, pelos lamentáveis fatos
delegada às Secretarias de Fazenda (Loterias ali ocorridos recentemente.
Estaduais). As administradoras de bingos exercem Por outro lado, há notrcias da imprensa de irre-
uma atividade legítima às claras, e sem nada a gularidades no órgão do Governo Federal encarre-
esconder das autoridades, nem do Congresso gado de fiscalizar os bingos, o Instituto Nacional de
Nacional e nem da opinião pública. A desinformação Desenvolvimento do Desporto. Ora, se as irregulari-
dos órgãos competentes sobre os dados econômicos dades são do Indesp, o que temos a ver com isso?
que essa atividade exerce não pode ser entendida ou Se houve extorsão de autoridades do _órgão contra
interpretada como ausência de pagamento de casas de bingos para pagarem propinas, as casas de
tributos por parte das administradoras de bingos. bingos são as vítimas dessa extorsão. Deve-se então
Conhecemos dados atualizados da Associação acusar as vítimas?
Brasileira de Bingos que mostram a distância entre os Muitos se posicionam contra o jogo e reclamam
números veiculados pela imprensa e a realidade. medidas contra "jogatina". Mas o bingo não é jogo, é

Não temos conhecimentos, até agora, de rateio, assim como são rateios as sete loterias
nenhum fato concreto contra as administradoras de administradas pela Caixa Econômica Federal. Os que
bingos. Ninguém foi acusado, preso, ou enquadrado confundem jogo com rateio também querem o
em violação da Lei Pelé ou de qualquer outra. fechamento das loterias da Caixa?
Desconhecemos qualquer ação das autoridades ou Nós, os trabalhadores e as nossas famílias,
da justiça contra quem quer que seja das não podemos pagar o preço de possíveis irregulari-
administradoras de bingos do País. Só existem dades - até agora restritas a notícias da imprensa
notícias da imprensa sobre a suspeita de que um -, perdendo nosso emprego, nossa renda familiar e
único dono de uma casa de bingo de São Paulo, engrossando amanhã o número já elevado de de-
associado a uma pessoa em urna casa que operava sempregados no País, sem falar nos prejuízos que
máquinas eletrônicas, está sob suspeita de serão causados ao esporte amador e ao próprio po-
envolvimento em drogas porque esse sócio é amigo der público, que ficará privado da arrecadação de
de um italiano mafioso preso na Itália com cocaína. recursos da Previdência Social e de todos os tribu-

Bastou isso para se criar, artificialmente, a im- tos e encargos sociais que hoje são recolhidos ,e pa-
pressão de que todos os bingos estejam envolvidos gos. E ainda pagarão a pesada conta do .egu-
com narcotráfico e com máfias, o que é totalmente ine- ro-desemprego.
xato, além de injusto. Nós somos trabalhadores de ca- Por isso, esperamos uma atitude serena do
sas de bingos abertas e funcionando dentro da plena Governo, dos ilustres membros do Congresso
legalidade. Estamos estarrecidos com as notícias in- Nacional, da imprensa e da opinião pública no sentido
fundadas que nos vinculam, indiretamente, a ativida- de não permitirem que se cometa tamanho atentado
des ilícitas e criminosas, o que não corresponde abso- contra nossos empregos, aprovando-se medida tão
lutamente à verdade. E condenamos a generalização radical como será o fechamento das casas de bingo,
que se faz contra todos os bingos, por culpa de um epi- sob o argumento de que alguém cometeu alguma
sódio isoladoque, até agora, não redundou nem em in- infração grave. Isto seria a vitória da irracionalidade, a
quérito e nem em prisão de ninguém. punição dos justos por alguns poucos pecadores,

Se um deputado federal, foi há pouco cassado enfim, uma generalização totalmente inaceitável e
por envolvimento com narcotráfico, não se pode culpar injusta, principalmente contra os trabalhadores.
a Câmara dos Deputados por isso. Se há policiais cor
ruptos, as Polfcias Federal, Civil e Militar, como institui
ções, estão acima de suspeita e merecem respeito. E



Total

280.120,00 654.220,00

45.000,00 42.000,00 87.000,00
167.500,00 180.000,00 347.500,00

Imposto de Renda pago pelos bingos

1998 1999 (out) Total

Na relação anteriormente apresentada ne
nhum projeto de desenvolvimento poderá ser finan
ciado ocm recursos provenientes do INDESP 
Instituto Nacional de Desenvolviemnto do Desporto,
que não apoia esse tipo de projeto, apesar de ter a
palavra Desenvolvimento em seu nome.

É através dos recursos do bingo que a Confe
deração Brasileira de Badminton tem realizado sua
missão. Se esses recursos faltarem não haverá pos
sibilidade de sobrevivência para este esporte.

São Paulo, 1 de dezembro de 1999. - Luiz
Manuel da Fonseca Barreto, Presidente da CBBd

RECURSOS FINANCEIROS

Bingo X Governo
Qaneiro/98 a outubro/99)

1998 1999 (out)
Indesp (apoio
torneios inter
nacionais)
Bingo

Bingo Cruzeiro
do Sul 374.100,00
Bingo Limão
(221mar/99 a
31/out/99) 98.586,76 98.586,00

Total Geral: 752.806,00
São Paulo, 1!l de dezembro de 1999. - Luiz

Manuel da Fonseca Barreto, Presidente da CBBd.

- apoio ao calendário nacional, através
do reeembolso das despesas com transpor
te e estadia de atletas;

- aquisição de material básico para o
desenvolvimento do badminton, tal como ra
quetes, petecas, que são doados a núcleos
emergentes de práticas de badminton;
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON - aquisição de material para a prática
de alta competição tal como quadras
sintéticas e petecas de boa qualidade;

- pagamento da contrapartida de 20%
das despesas nos projetos com o Indesp;

- pagamento das despesas com pas
sageiros aéreas e estadia para os atletas das
seleções brasileiros em competição fora do
País;

- cursos para técnicos brasileiros, mi
nistrados por especialistas estrangeiros;

- exibições de badminton para a
divulgação do esporte em todo país;

- cursos para árbitors de badminton;
- fundo para a construção de centro

de treinamento de badminton;
- organização de torneios interna

cionais e nacionais.

o Bingo no desenvolvimento do Badminton

A Confederação Brasileira de Badminton, fundada
em 1993, sempre lutou com dificuldades fianceiras para
levar a cabo seus projetos para desenvoMmento do
esporte no Brasil.

Senelo um esporte novo, e apesar de ser esporte
oJrmpico o badminton não oferece ainda atrativos para
os patrocinadores, sendo difícil de obter recursos desta
forma.

Assim mesmo, a Confederação Brasileira de
Badminton tem cumprido o seu papel no desenvolvi
mento do esporte a ponto de cumprir anualmente um
calendário nacional de torneios que engloba cidades
dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná.
Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Um desses torneios - A Taça São Paulo - faz
parte do Calendário Internacional, sendo válida para
o Rancking Mundial, graduação A.

Junto ao Governo não tem sido possível obter
recursos para o desenvoMmento do esporte a nível
nacional. Os recursos provenientes do lnelesp só
podem ser requeridos para custear 80% das despesas
das delegações brasieliras nos Campeonatos mun
diais, Panamericanos e Sul Americanos.

Os orgãos estaduais e municipais (Secretarias
do Esporte), não tem dado o mínimo apoio para o
esporte, nem sequer pra ceder local para
funcionamento da sede da Confederação. Apesar de
inúmeros pedidos a sede da confederação continua
sendo a casa do seu presidente, tal como outras
confederações e federações.

Com a Lei "Zico" e posteriormente coma Lei
"Pelé" surgiu finalmente a Solução para o esporte ama
dor, através dos recursos obtidos com os bingos,

Os recursos obtidos com os bingos têm
permitido concretizar uma série de projetos da
Confederação, que passou a ter possibilidade de
planejamento e vida própria, sem depender dos
escassos recursos do Indesp.

Princiapis aplicações dos recursos provenientes
dos bingos: .
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De: mega [mchies@zaz.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 19 de novembro de
1999 9h41 min
Para: dep. Darcisioperondi@camara.gov.br
Assunto: bingo

Caríssimo Deputado,

Sou advogado, casado 38 anos, pai de uma
menina de 7 anos. Sou diretor de um bingo em Porto
Alegre (Mega Bingo - Andradas 1342). Acompanho
com preocupação a atual polêmica envolvendo o
setor.

Como é de seu conhecimento, o Ministro Rafael
Greca tem ferrenhos inimigos políticos no valoroso
Estado do Paraná. Rubens Requião e Álvaro Dias
dentre eles, não se importam em acabar com 60.000
empregos diretos se, apesar disso, consigam de
qualquer forma afetar o Ministro.

Entendo que qualquer irregularidade deva ser
examinada e por fim julgada. Mas ameaçar o
emprego de tantos brasileiros unicamente por conta
de seqüelas políticas de cunho regional é uma grande
desfaçatez com o já combalido povo brasileiro.

O bingo tem repassado vultosas somas ao
desporto, como é de seu conhecimento. O bingo é
fonte de lazer para milhares de concidadãos nossos
que estão na terceira idade. O bingo é o alimento de
tanta gente que, sem ele, estaria por aí, nas filas de
desempregado do País.

Rogo para que V. Exll, sempre que possível,
referencie o número de empregos do setor e as
somas destinadas ao desporto.

Fica aqui meu convite para uma visita sua à
nossa empresa, ocasião na qual poderá constar os
mais de cem empregos diretos existentes apenas na
nossa unidade de Porto Alegre.

Um forte abraço. - Marco Chies.

Porto Alegre, 24 de novembro de 1999

11m2 Sr. Deputado,
Nas últimas eleições votei no Sr., e no momento

o esporte praticado não só por familiares mas por
várias pessoas conhecidas, a vela, está em perigo.
Como é de seu conhecimento os bingos têm
repassado recursos para o funcionamento dos
esportes, segundo a Lei Pelé. Existem dois projetos,
um do Senador Roberto Requião, e outro do Senador
José Roberto Arruda, Líder do Governo, que querem
acabar com os bingos. Se isso acontecer, não só a
vela, mas todos os esportes, não terão mais
condições financeiras de realizar ou participar dos
campeonatos locais, nacionais ou internacionais, que
são a principal mola propulsora de suas existências, a
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forma de estimular milhões de jovens a praticar
atividades esportivas, saudáveis. Além do estímulo
dos jovens na prática destas atividades, está em jogo
também, o emprego de milhares de professores de
educação física, treinadores, preparadores físicos,
psicólogos e desportivos, e demais profissionais
ligados aos esportes, assim "como a participação do
nosso País em competições internacionais. Se vocês
deputados, que são eleitos para defender e
representar os interesses da população, deixarem
estes projetos serem aprovados, haverá um grande
prejuízo à prática do esporte no Brasil.

Esperamos que o senhor contribua para que
isso não aconteça.

Muito obrigado, - Federação de Vela do Estado
do Rio Grande do Sul - Pedro Luiz Szabo,
Presidente.

C/C: Para o Senador José Roberto Arruda
C/C: Para o Senador Roberto Requião

De: Ver João Bosco Vaz
Doaobosco@camarapoa.rs.gov.br]
Enviado em: quinta-feira, 25 de novembro de
199912h31min
Para: 'dep.alceucollares@camara.gov.br'
Cc: 'dep.airtondipp@camara.gov.br';
'dep.adaopretto@camara.gov.br';
'dep.augustonardes@camara.gov.br';
'dep.caioriela@camara.gov.br';
'dep.cezarshirmer@camara.gov.br";
'dep.darcisioperondi@camara.gov.br';
'dep.eniobacci@camara.gov.br';
'esthergrossi@camara.gov.br';
'dep.fernandomarroni@camara.gov.br';
'dep.fette~unior@camara.gov.br';
'rigotto@camara.gov.br"; 'hfontana@camara.gov.br';
'dep.julioredecker@cámara.gov.br';
'dep.icheinze@camara.gov.br';
'dep.Juizmainardi@camara.gov.br';
'dep.marcosrolim@camara.gov.br';
'dep.mendesribeirofilho@camara.gov.br';
'dep.nelsonmarchezan@camara.gov.br';
'dep.waldomirofioravante@camara.gov.br';
'dep.nelsonproença@camara.gov.br';
'dep.oswaldobiolchi@camara.gov.br';
'dep.paulojosegouveia@carnara.gov.br';
'dep.paulopaim@camara.gov.br';
'dep.pompeodemattos@camara.gov.br';
'dep.robertoargenta@camara.gov.br';
'dep.synvalguazelli@camara.gov.br';
'dep.telmokirst@camara.gov.br';
'dep.valdecioliveira@camara.gov.br';
'dep.waldirschmidt,gov.br';



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSDezembro de 1999

'dep.yedacrusius@camara.gov.br'.
Assunto: O desporto gaúcho não pode perder os
bingos.

O desporto gaúcho não pode perder os bingos
Dirigentes da Associação das Federações

Esportivas do Rio Grande do Sul e Associação das
Administradoras dos ~ingos estão se mobilizando
contra os projetos dos Senadores José Roberto
Arruda e Roberto Requião, que pretendem proibir os
bingos no País.

Numa reunião de mobilização, realizada esta
semana em Porto Alegre, as duas entidades
divulgaram uma nota de contrariedade aos projetos
dos dois senadores. "Lamentavelmente são
iniciativas políticas e de fórum particular, sem se
preocupar com o desporto, porque sem dúvida, os
bingos foram a salvação do desporto brasileiro nesta
década. Como a Ginasta Daiane dos Santos teria
chegado ao patamar que atingiu se a Federação
Rio-Grandense de Ginástica não tivesse seu bingo e,
da mesma forma, outros esportes?", indaga a nota.

A nota prossegue questionando: "Por que
acabar com os bingos? Porque têm mafiosos? Deve
ter, sim, como vários segmentos da sociedade
brasileira têm, inclusive os três Poderes da Nação? E
daí, serão extintas também? Não, não serão extintas,
estão tentando prender os bandidos. Pois vamos
prender, também, os bandidos, que estão atuando
nos bingos e, não querer acabar com um grande
fomento ao desporto. Os bingos do Rio Grande do Sul
são diferenciados, porque eles repassam o
percentual para as federações como manda a lei e
recolhem seus impostos. E acabar com a lei dos
bingos é acabar com o esporte".

O manifesto acrescenta que ''vamos criar novos
fomentos ao desporto. Isto sim é preparar o novo mi
lênio, para o reconhecimento do que 'o desporto foi o
maior fenômeno deste século no mundo'. Para salvar
e preservar nosso desporto gaúcho, conclamamos
nossa valorosa classe política que adote nosso ca
rente desporto. Para tanto convidamos os nossos se
nadores e deputados federais para uma reunião,
nesta segunda-feira (dia 29), às 14 horas, na Assem
bléia Legislativa, sala da Comissão de Educação e
Desporto, para ouvirem o desporto gaúcho".

Maiores informações com Ibraim Gonçalves
(336-9016 e 9808-2839) e Jaime Sirena (225-1246 e
9985-6593).

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, na
última sexta-feira, tive a honra de ser agraciado com a
Medalha de Mérito Especial, concedida pela Assem-
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bléia Legislativa de Minas Gerais, juntamente com
mais quatro companheiros do meu Estado nesta
Casa.

O motivo que me traz a esta tribuna é fazer
considerações quanto ao discurso pronunciado pelo
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, Deputado Anderson Adauton.
Reacende, num momento solene como aquele, para
todo o povo de Minas Gerais, a chama da esperança
de que o País retorne ao mínimo de decência, de
posição patriótica. Esperamos que seus líderes, suas
autoridades, tenham um mínimo de sensibilidade no
zelo com a coisa pública e, sobretudo, com os
destinos do nosso povo.

Minas Gerais tem tradição de resistência, de
luta na história deste País. Sempre que este País deu
alguns avanços fundamentais para a existência desta
Nação, este Estado marcou importante presença.
Receber esta honraria, para nós, significa, na
verdade, que não concordamos com os destinos que
o nosso Brasil está tomando. Sempre estaremos,
desta tribuna, levantando a voz de Minas Gerais para
denunciar, por exemplo, o desmando, a depredação
que o Presidente da República faz contra a empresa
brasileira, depois de privatizar tudo a preços vis e
critérios de suborno. Existem muitos casos de
privatizações lesivas, privatizações que privilegiaram
empresas. CPls para apurar esses fatos já foram
solicitadas nesta Casa, mas lamentavelmente não
foram aprovadas e não conseguimos até hoje chegar
à conclusão do que ocorreu.

Nesta oportunidade, quero reforçar que denun
ciaremos desta ti'ibuna todas as irregularidades como
esta de que tivermos conhecimento. Hoje, no Brasil,
existe um movimento do empresariado nacional, dos
microempresários, dos médios e até dos grandes,
como Antônio Ermírio de Morais, contra o abuso, con
tra o que vem acontecendo no Brasil. Ora, as empre
sas são as geradoras de emprego para a Nação, mas
elas passam pelos mais graves problemas, fal
tam-lhes condições para sobreviver, grande parte
está falindo. Daí os baixos salários, o desemprego.

Temos de levantar a bandeira da luta contra
todas as irregularidades e reafirmar sempre que é um
absurdo o que se faz hoje com a empresa nacional.
Privatizar Furnas do modo como desejam é abrir mão
da soberania. Temos de ir fundo para impedir mais
esse engodo contra a Nação brasileira. Temos de
lamentar episódios que são fruto de uma política
recessiva.

E não nos venham dizer que o Sr. Fernando
Henrique cardoso com seus aliados não têm compro-
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metimento sério com o que aconteceu em Brasnia,
semana passada, a morte de um trabalhador, fulminado
pelo esquema de segurança do Sr. Roriz. Têm, sim, e
muito, por causa dessa política nefasta contra a Nação
brasileira, contra a sociedade, os pobres, os excluídos,
as donas de casas, os tra- balhadores que suam no
dia-a-dia, trabalhadores operários, do campo, da
cidade, que não têm condição de pagar seu aluguel, de
colocar seus filhos na escola, de pagar por um plano de
saúde. Enquanto isso, continua-se entregando a
empresa nacional, remessas absurdas de recursos são
enviadas para o Fundo Monetário Intemacional, em
nome de uma dívida externa negociada não se sabe
com que critérios. Então, não podemos concordar com
isso. Nesse sentido fica a nossa repulsa.

Quero também registrar nossos agradecimentos
ao Conselho da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, por reconhecer que a nOssa situação de
Parlamentar de Minas Gerais reativa sempre a posição
de mineiros, que somos, de nos pronunciar, de
denunciar, de contestar, para que esta Pátria tenha o
destino que seja traçado pelo povo e, de forma especial,
pelo povo que constrói, que produz, que trabalha neste
País.

São as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, fi
zemos há poucos dias desta tribuna denúncia sobre
problemas que envolvem o processo de privatização
do Brasil como um todo e, particularmente, o proces
so de privatização da Telebrás. Constatamos que o
Governo enganou todo o País com o modelo de priva
tização adotado. Por isso, chamamos o Congresso
Nacional a um grande desafio.

Os líderes do Governo, destes microfones, feste
jaram calorosamente essa privatização, afirmando que
os arautos do combate a esse processo estavam en
ganados, porque, no caso da Telebrás, o preço mínimo
pedido, de 13 bilhões de reais, foi superado por ágio de
mais de 8 bilhões de reais e, com isso, o preço subiu
para 22 bilhões de reais. Não demorou muito para a
verdade aparecer. O País inteiro deve estar vendo,
Deputado Arnaldo Faria de Sá, anúncios gigantescos
nos jornais, nos quais as empresas de telefonia con
vocam assembléias para reorganizar sua estrutura
societária. A Telemar, que, criada ontem, já será cha
mada de Nova Telemar, a TCS - Tele Centro Sul, en
fim, todas essas empresas estão efetivamente cor
rendo para ter de volta o ágio que pagaram ao Siste
ma Telebrás.

Esta Casa, no Pacote 51, pela Lei nº 9.532, de
1997, aprovou, por meio de dois dispositivos, a

possibilidade de haver maracutaia. Nos próximos
cinco anos, só no Sistema Telebrás, o Brasil vai
perder aproximadamente cinco bilhões de reais,
porque, por meio desse dispositivo, as empresas
estão querendo mudar sua estrutura e vão poder
abater do Imposto de Renda o ágio pago no processo
de privatização. As que compraram empresas que
apresentaram prejuízos nos anos anteriores ao do
seu controle não vão pagar Imposto de Renda
alegando que o lucro obtido agora cobre o prejuízo
tido no passado. Ora, então, o prejuízo fica nas mãos
do Estado e o novo operador não paga o Imposto de
Renda sobre o lucro que obtiver?

Quero saber dos Srs. Líderes: cadê a festa do
ágio? Fizeram o Pacote 51 para arrochar a sociedade
e, agora, estão permitindo que empresas como a
Telemar, Sr. Presidente, recebam, durante os
próximos cinco anos, algo da ordem de 618 milhões
de reais. Quero ver se o Congresso vai ter coragem
de aprovar a cobrança da Previdência Social dos
inativos ao mesmo tempo em que permite que cinco
bilhões de reais saiam pelo ralo, para as mãos dessas
empresas, como se já não bastasse o financiamento
feito pelo BNDES para comprarem as estatais.

Sr. Presidente, está aqui o relatório da própria
CVM: são cinco bilhões de dólares, se for aprovado o
benefício fiscal para as doze holdings do antigo
Sistema Telebrás. Isso realmente pode ser chamado
de benefício, sim. Benefício para as empresas e
malefício para a Nação.

Sr. Presidente, estamos tomando a iniciativa de
apresentar ainda na tarde de hoje duas propostas
alternativas no sentido de. que este Congresso
Nacional revogue os dispositivos dessa lei e ainda um
projeto de decreto Legislativo para tentar confrontar a
Instrução Normativa nº 316, que permite esse tipo de
ação construída, sordidamente, para atrair esses
recursos para os cofres das empresas.

Isso é tão vergonhoso e tão escancarado, Sr.
Presidente, que aTelemar, em nota pública que divul
ga em todos os jornais - vou citar um, está lá na pág.
22 do jornal O Globo -, no item 4 da sua reestrutura
ção, afirma taxativamente que vai criar uma nova em
presa e assume o compromisso, irretratável, de trans
ferir em dinheiro vivo 618 milhões de reais para a mão
do controlador, que se chama Tele Norte Leste, aque
le consórcio ao qual o ex-Ministro Mendonça de Bar
ros chamava de telegang. A telegang, que eles aju
daram a montar, porque tudo isso foi feito com dinhei
ro público, a Tele Centro Sul, a Telefônica da Espa
nha, todos vão abocanhar de volta algo em torno de
cinco bilhões de reais.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60391

E quero ver se o Congresso vai cobrar dos dólar, o Bndes continuou financiando a compra do
inativos, arrochar os velhos deste País, para tirar Estado por empresas privadas.
deles - como estima o Ministério da Previdência - E agora, Sr. Presidente, vem esse último fato,
quatro bilhões de reais, e permitir que quase 10 que certamente não será o último, relativamente ao
bilhões de reais sejam transferidos para as mãos ágio - naquela época foi divulgado pelo Governo
dessas empresas de telefonia. como êxito do programa de privatização. É bom

É esse processo que queremos ver. Vamos lembrar que, quando o Sistema Telebrás foi
tomar medidas judiciais. E, assim, poderemos ver se privatizado, nós, do PT, questionamos a legalidade do
a Justiça dirá que isso será para o bem do País. negócio e o aspecto ético da privatização daquele

Chamo a atenção da Casa para o fato de estar setor estratégico durante a campanha eleitoral. A
fazendo referência apenas ao Sistema Telebrás. Se grande arma do Governo foi a divulgação, em cadeia
estendermos isso ao setor elétrico e às outras empre- nacional, da notícia de que o ágio obtido mostrava o
sas, abrindo a cancela, todos poderão ver o mesmo acerto da medida, pois o preço fora além do previsto.
quadro. A estimativa dos técnicos é a de que isso Contudo, a opinião pública toma conhecimento
representará 24 bilhões de renúncia. Já imaginaram agora de que esse ágio, tido em prosa e verso como
V. Ex!! o que é isso? Este País é hilário: para a agri- prova do sucesso da privatização do Sistema Tele-
cultura são destinados 500 mil reais de mel coado, brás, é abatido do Imposto de Renda devido pelas
mas, na hora da renúncia, vão bilhões de dólares para empresas vencedoras do leilão. E, de forma criativa,
as mãos de grandes conglomerados, graças ao con- por meio do "jeitinho brasileiro", só dispensado pelo
luio do grupo instalado no Palácio do Planalto. Estado aos poderosos, abate-se do imposto, através

O SR. PRESIDENTE (Themístocles sampaio) _ de incentivos fiscais, aquilo que foi considerado vitó-
Nobre Deputado Walter Pinheiro, solicito a V. ExI que ria no processo de privatização,
conclua o seu pronunciamento, pois o tempo Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, o proces-
regimental de que dispunha V. EX- já foi ultrapassado. so de privatização no Brasil foi singular: conseguiu ser

O SR. WALTER PINHEIRO _ Concluo, Sr. pior do que o processo de privatização neoliberal e de
direita realizado na Inglaterra e do que aqueles que

Presidente, dizendo que, por tudo isso, esta Casa tem aconteceram na Itália e na França. No Brasil, esse
de tomar a iniciativa de revogar esses dispositivos e processo resumiu-se a uma transferência patrimonia-
apoiar o PDL. É preciso anular a instrução normativa, lista, como na era do velho patrimonialismo, com o
além de tomar as providências judiciais cabíveis. qual o Presidente Fernando Henrique Cardoso costu-

O SR. JOSÉ GENOrNO (PT - SP. Sem revisão mava dizer que queria acabar. Ele assumiu aquela
do orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, prática de que se muda para que tudo continue como
vou ater-me aos cinco minutos regimentais, até por- antes. E, com jeitinho, vai-se aperfeiçoando essa rela-
que pretendo dar continuidade ao tema abordado ção de posse pela iniciativa privada.
pelo meu companheiro de bancada, Deputado Walter Na verdade, o processo de privatização, com
Pinheiro. essa última denúncia - encaro como denúncia - é

O modelo de privatização no Brasil começou com exatamente a posse do Estado, que deveria ser
a negociação das moedas podres. Desenvolveu-se, público, por grupos privados, que vão economizar,
depois, com a formação de grandes grupos econômicos com esse sistema de incentivos fiscais às avessas, o
privados - que antes se beneficiavam do Estado que pagaram ao Estado.
cartorial, e passaram a receber transferências patri- Portanto, está sacramentado ter havido uma
moniais de instituições públicas, como o Bndes, para transferência patrimonialista do monopólio estatal
comprar do próprio Estado - em associação com para o monopólio privado, sendo que essa
fundos de pensão, numa relação de promiscuidade, de transferência se deu à custa do Estado, e foi por ele
assessoramento e de monitoramento favorável a esses financiada. E, agora, Sr. Presidente, estabelece-se
grandes grupos, no caso da telefonia, com o uma desigualdade brutal com essa política de
Ministério das Comunicações, e no caso do setor incentivos fiscais. Não há incentivos, mediante crédito
elétrico, com o Ministério de Minas e Energia. solidário para a agricultura, para as pequenas e

Em vez de financiar a produção, a agricultura e a médias empresas, que enfrentem o desemprego. Mas
competitividade das nossas exportações, em vez de existem incentivos fiscais para as empresas que
possibilitar à nossa economia a substituição de jogaram o preço lá em cima - e todos acreditavam
importações, tendo em vista o aumento do preço do tratar-se de uma vitória para a propaganda oficial - e
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que agora abatem o ágio no Imposto de Renda, num
prazo de cinco anos.

Isso é uma vergonha, Sr. Presidente! Esse
plano de privatização não resiste a uma investigação
criteriosa, a uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Apelo para que esta Casa assine a nossa
proposta de criação de CPI destinada a investigar o
processo de privatização, porque a cada semana
surgem fatos novos que escandalizam a opinião
pública, inclusive divulgados por muitos formadores
de opinião que antes defendiam a privatização. Aliás,
isso não foi privatização, mas a repetição de uma
velha prática do capitalismo sem risco, que socializa o
prejuízo e privatiza o lucro.

Essa, Sr. Presidente, é a lógica da posse do
Estado por grupos privados, sem controle, sem
fiscalização, sem universalidade, em que se misturam
a esfera pública e a esfera privada, sem que
saibamos onde termina uma e começa a outra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco1PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nobres Sr!!
e Srs. Deputados, meu pronunciamento vai na mes
ma linha escolhida pelos Deputados Walter Pinheiro e
José Genoíno: as privatizações que se deram na dé
cada de 90 no Brasil.

Quero chamar a atenção da Casa para matéria
publicada pela Folha de S.Paulo, domingo último,
assinada pelo jornalista Roberto Cosso, que traz
dados estarrecedores sobre a privatização do
patrimônio público deste País.

Para se ter uma idéia - pasmem V. Ex!! -, os be
nefícios concedidos pelo Governo brasileiro às em
presas que compraram o patrimônio nacional foi de
45 bilhões de dólares, o que representa mais do que o
valor do patrimônio alienado, 38,3 bilhões de dólares.
E mais, Sr. Presidente: esses benefícios representam
duas vezes o que o Governo ganhou com as privati
zações, cujo total não chega a 20 bilhões de dólares,
ou, mais precisamente, apenas 17,9 bilhões de dóla
res.

Além disso, houve isenções referentes ao ágio,
como já foi dito aqui ainda há pouco, e benefícios refe
rentes à adoção de moedas podres na compra do pa
trimônio nacional, vendido a um preço absolutamente
vil, sem nenhum retorno para os cofres públicos.

Muito pelo contrário, o ganho obtido pelo
Governo foi menor do que os empréstimos
concedidos pelo BNDES, Sr. Presidente, que somam
mais de 20 bilhões de dólares, com um prazo de 15
anos e juros anuais de 15%. Nenhum banco privado

empresta dinheiro por prazo tão longo, e os juros
cobrados pela rede privada de bancos superam em
35% o que o BNDES cobra por empréstimos de longo
prazo para que grandes empresas adquiram o
patrimônio público, algo construído a duras penas,
com muito sacrifício e sofrimento, pelo povo
brasileiro.

Este Governo tem agido de forma irresponsável,
incompetente e autoritária, porque não ouve a
sociedade sobre as privatizações. Se não dermos um
basta a esses desmandos, o que resta do nosso
patrimônio vai ser novamente vendido a preço de
banana. Esta Nação, com certeza, do jeito que as
coisas estão caminhando, ficará privada dos seus
bens, que - insisto - pertencem ao povo. Afinal, é ele
quem constrói a riqueza de qualquer nação.

Desde abril a bancada do PSB propõe a
instalação de CPI para averiguar os desmandos e a
forma irresponsável e pouco transparente como está
sendo feita a privatização das estatais brasileiras.
Lamentavelmente, a maioria - que é a base de
sustentação do Governo nesta Casa - não tem
interesse em tornar transparente aquilo que vem
sendo feito em relação não só às privatizações, mas à
política de desmandos, de absoluta falta de
transparência e respeito ao interesse público.

O momento ainda é oportuno para resgatar a
proposta de se instaurar CPI para averiguação de
como se deu o programa de privatização. Mais do que
isso: não devemos permitir que a venda do nosso
patrimônio a preço vil continue sendo feita de forma
nada transparente. Os cidadãos brasileiros - os
verdadeiros e únicos donos desse patrimônio - têm
de pelo menos conhecer as regras do jogo e os
trâmites obscuros adotados nessas vendas.

Sr. Presidente, proponho mais uma vez a
instalação de CPI para apurar a verdade sobre as
privatizações.

Brilhante matéria do jornalista Roberto Cosso,
da Folha de S.Paulo de domingo, esclarece - o que
há muito tempo a Oposição vem tentando fazer nesta
Casa - a verdade sobre o programa de privatização
do Governo.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'! e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna da Câmara dós Deputados para falar
novamente da situação que abalou Mato Grosso do
Sul, o Brasil e - por que não dizer? - o resto do mundo.
Refiro-me ao brutal assassinato da companheira e
Prefeita Dorcelina Folador, do Município de Mundo
Novo, Mato Grosso do Sul.
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No dia 9 de novembro último, estive nesta tribuna
falando do brutal, trágico e covarde assassinato da
Prefeita daquele Município, companheira Dorcelina
Folador. O Governo de Mato Grosso do Sul, desde o
primeiro momento, não mediu esforços para elucidar o
assassinato. Designou conceituados policiais para tra
balhar no caso e depois de um mês de exaustivas in
vestigações, a polícia com sua equipe, sob o comando
dos Delegados Sidnéia Catarina Tobias e Marcelo Var
gas, conseguiu esclarecer o crime e prender os primei
ros envolvidos entre os mandantes e assassinos.

As investigações não deixam dúvidas. O
assassinato da Prefeita Dorcelina Folador foi crime
político. O Secretário de Finanças de Mundo Novo,
nomeado após seu assassinato, confessou à polícia
ser o mandante do crime. E foi mais longe: declarou
alto e bom som na imprensa que o atual Prefeito
Kleber Corrêa de Souza, do PMDB, seu cunhado,
sabia de tudo e mesmo assim o nomeou para
comandar as finanças daquele Município. Observe
então o tamanho da audácia.

Mundo Novo vive hoje clima de incerteza. Por
medida de segurança os criminosos foram
transferidos para a capital do Estado, Campo Grande.
O povo pede a renúncia do Prefeito Kleber Corrêa. O
Executivo Municipal está sem comando, o Prefeito
não tem conduta ética e moral, muito menos
credibilidade e respaldo político para governar.

Ontem à tarde a população fechou o prédio da
Prefeitura. Na sessão da Câmara Municipal o
Vereador do PT Jaime Simão Osório e também
Vice-Presidente do Legislativo Municipal pediu o
bloqueio das contas do Município e uma auditoria nas
contas da Prefeitura para saber se o dinheiro pago
aos pistoleiros que assassinaram Dorcelina saiu dos
cofres do Executivo, uma vez que o mandante era o
Secretário de Finanças, que teria pago 35 mil reais
para os pistoleiros matarem-na.

Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, além da ir
responsabilidade do Prefeito Kleber Corrêa em omitir in
formações às autoridades e nomear o mandante corno
secretário de Finanças, inesrno sabendo dos fatos, a
conduta pode, em tese, caracterizaros seguintes delitos:

1) Crime político administrativo, pois procedeu de
modo incompatível com a dignidade e o decoro do car
go, conforme prevê a Lei Orgânica daquele Município.

Portanto, o Prefeito ao omitir às autoridades o
nome do assassino, assim corno do mandante do cri
me, e ainda colaborar com o mandante, nomeando-o
para importante cargo do Município, visando manifes
tamente encobrir o crime ou, no mínimo dificultar a elu-

cidação do mesmo, foi além do proceder de forma in
compatível com a dignidade e o decoro do cargo.

2) Crime de responsabilidade: o Prefeito feriu a
Constituição Federal em seu art. 85, que define os cri
mes de responsabilidade por improbidade administra
tiva. Nesse sentido o Prefeito, Kleber Corrêa violou
mais que expressa disposição de lei; violentou os prin
cípios constitucionais que norteiam todas as leis, prin
cipalmente os da legalidade e da moralidade adminis
trativa, aonomear para exercer cargo público um cida
dão que, adrede, sabia ser um criminoso, um fora da
lei, um ímprobo e irresponsável.

3) Crime de improbidade administrativa. Para
atos desta natureza, a Constituição Federal é taxativa
ao afirmar:

Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão e a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o res
sarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível.

Por seu turno a Lei nSl 8.429, de 02 de junho de
1992 (chamada lei da improbidade) define:

Os atos de improbidade praticadas por
qualquer agente público, servidor ou não,
contra a administração direta, indireta ou fun
dacional de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municí
pios, de Territórios, de empresa incorporada
ao patrimônio público ou de entidade para
cuja criação ou custeio o erário haja concorri
do ou concorra com mais de 50% do patri
mônio ou da receita anual serão punidos na
forma da lei.

E ainda, segundo a mesma lei:

Constitui ato de improbidade administrati
va que atenta contra os princípios da adminis
tração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialida
de, legalidade e lealdade às instituições.

Portanto, não hesito em juntar-me ao povo de
Mundo Novo, que chama pela renúncia do Prefeito
Kleber Corrêa em coro. Éo mínimo que ele pode fazer
para contribuir com as investigações e possibilitar que
a tranqOilidade volte a reinar naquele Município.

Ademais, quero destacar a histórica luta - contí
nua e árdua - do povo de Mundo Novo contra a
corrupção e a bandalheira na administração pública
anterior; luta essa que contribuiu para derrubar
Prefeitos corruptos, edificar um projeto popular que
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culminou com a eleição da Prefeita assassinada,
Dorcelina Folador.

Esse mesmo povo, destemido e ansioso por
justiça, está nas ruas cobrando punição aos
mandantes e assassinos da companheira Dorcelina e
exigindo a renúncia do Prefeito. Por uma questão de
moral e ética esse Prefeito não pode, de forma
alguma, continuar comandando Novo mundo, aquele
Município de pessoas sérias e honestas.

O SR.IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, no dia
14, próxima semana, às 9h, estarei representando esta
Casa em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, minha ci
dade natal, na solenidade de inauguração do novo Fó
rum da Comarca. Nessa ocasião deveremos também
instalar a Vara de Família, completando, com as Varas
Cíveis e Criminal, a Justiça daquela cidade.

Aproveito a oportunidade para agradecer ao
Governador Anthony Garotinho, ao Prefeito de São
Pedro da Aldeia, Carlindo José dos Santos Filho, e ao
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Humberto Manes, por tão importante obra para o de
senvolvimento do nosso País.

Não constitui novidade para os que me acompa
nham nas lides diárias desta Casa minha incondicio
nal dedicação ao progresso da Região dos Lagos,
não apenas por se tratar da região que me viu nascer
e que compõe minha base política e eleitoral, como,
principalmente, por ser do conhecimento de todo o
povo carioca/fluminense o estado de atraso que, há
poucas décadas, imperava na região.

No caminho de busca da sua recuperação de
senvolvimentista, realizei, como Deputado Estadual,
um sem-número de pedidos ao Executivo do meu
Estado, solicitando melhorias na infra-estrutura dos
seus Municípios, deficientes que se encontravam em
vários setores diretamente relacionados com o
bem-estar e conforto de suas comunidades.

Como Deputado Federal, o meu primeiro ano de
mandato, que em breve se encerrará, caracterizou-se
pelo empunhamento das bandeiras de campanha e,
lógico, o progresso da Região dos Lagos fazia parte
dessa plataforma de metas a que me propunha alcan
çar na Câmara Federal.

Conseqüentemente, a ninguém do meu Estado
surpreendi quando voltei à carga em busca das obras
que julgava necessárias ao aprimoramento da forma
de vida do cidadão comum de minha região, reiteran
do pedidos realizados quando na Assembléia Legis
lativa do Estado do Rio de Janeiro e, até agora, não
atendidos.

É com muita satisfação, portanto, que participo
aos meus concidadãos que, de acordo com notícia
veiculada no jornal O Globo, na edição de segun
da-feira, 6 de dezembro de 1999, as obras do trevo de
Manilha, em Itaboraí, principal ponto de retenção do
tráfego nas estradas que ligam a Região dos Lagos e
o norte fluminense ao Rio, tantas vezes por mim soli
citadas, teriam início naquele dia. O projeto prevê a
eliminação do cruzamento da BR-101 com a BR-493
- que liga Manilha a Magé -, ponto nevrálgico respon
sável por engarrafamentos quilométricos que inferni
zam, há anos, a paciência dos milhares de turistas
que dão sustentação econômica à Região dos Lagos.
Ressalte-se que a obra foi considerada emergencial
pelo DNER, o que ratifica a importância do pleito tan
tas vezes por mim reiterado. Afirma, por fim, o citado
noticiário que o recapeamento do trecho da BR-101
entre Rio Bonito e Casimiro de Abreu foi concluído, o
que eleva o meu grau de satisfação e de reconheci
mento ao Ministro dos Transportes, uma vez que tal
serviço faz parte, também, do pacote de solicitações
que encaminhei a S. Ex!, Dr. Eliseu Padilha.

Essas notícias já seriam o bastante para me
contentar. Contudo, não me posso furtar de externara
alegria pela qual fui tomado ao conhecer, nesse últi
mo fim de semana, o Fórum recém-construído em
São Pedro da Aldeia, obra que também foi por mim re
querida desde o mandato de Deputado Estadual. Do
bom gosto de sua planta ao acabamento criterioso,
tudo é bonito. Até mesmo dependências para a De
fensoria Pública foram previstas. O povo da Comarca
está orgulhoso e, tenho certeza, manifesta-se solidá
rio ao agradecimento que ora apresento ao Ex!!!!! Sr.
Governador Anthony Garotinho pela conclusão da
quele que se constituiu - por anos - sonho dos alde
enses, que desejavam a presença positiva do Judiciá
rio em suas fronteiras em condições condizentes com
a importância que o Fórum merece da Comarca.

Somos obrigados, entretanto, a bem da Justiça,
a outra vez dirigir menção de gratidão ao nosso primei
ro mandatário estadual, que, e,m gesto de rara nobre
za, retificou posição adotada com relação à criação da
Vara de Família em São PedrO da Aldeia, resolvendo
autorizar a rejeição do seu veto junto à própria banca
da governista e, com isso, poder sancionar a lei de cri
ação desse órgão que permitirá o funcionamento ple
no do Fórum com Varas de Famflia, Civil e Criminal.
Torço agora para que, do alto de sua magnanimidade,
o Governo Estadual ceda o antigo prédio do Fórum à
Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia para em
prego nas suas atividades municipais. Cabe, ainda, um
agradecimento especial à Líder do PDT, Deputada
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Graça Mattos, e a todos os Deputados da Alerj, que zação de plebiscito para a privatização de empresas es-
possibilitaram a rejeição do veto. tatais, pois tenho certeza de que é absolutamente im-

Não poderia, finalmente, calar-me no elogio ao portante ouvir a opinião do povo do nosso País. Esta
Prefeito do meu Município, Carlindo José dos Santos proposta tem o principal objetivo de oportunizar aos bra-
Filho, cuja marcante atuação em todas as frentes de sileiros a participação nas decisões de privatizar ou não
trabalho contribuiu sobremaneira para esse momento nossas empresas públicas, quando, quanto, como e
de alegria que vivenciamos. para quem vender o nosso patrimônio. Com o plebiscito

Espera-se, agora, com a sua inauguração _ o nosso povo terá a chance de conhecer integralmente
marcada para 14 de dezembro de 1999, às 10h _, as reais intenções e metas de governo dos que deci-
seja logo instalada, pelo Tribunal de Justiça do Estado dem privatizar empresas estatais.
do Rio de Janeiro, a referida Vara de Família, um be- Esse instrumento democrático dará amplo res-
nefício ao povo de minha terra para o qual tive o pra- paldo ao próprio Governo, a quem cabe inicialmente
zer de contribuir. decidir privatizar ou não, pois muitos o fazem de acor-

do com suas necessidades momentâneas, deixando
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. o Estado sem dinheiro e sem patrimônio público. Esse
Obrigado. meu Projeto de Lei n2 1.010, de 1999, está tramitando
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão do na Comissão de Economia, Indústria e Comércio e

orador.) - Sr. Presidente, SrI! e Srs. Deputados, o pa- tem o parecer favorável com substitutivo do Exmo. Sr.
trimônio público, sem dúvida alguma, pertence ao Deputado Clementino Coelho. Tenho certeza de que
povo, e não ao Governo. Com esse pensamento, o povo também pensa da mesma maneira.
apresentamos à Casa o Projeto de Lei n2 1.010, de Portanto, com otimismo, creio na aprovação do
1999, que se encontra na Comissão de Economia, meu projeto de lei o mais breve possível.
Indústria e Comércio e recebeu parecer favorável do Era o que tinha a dizer.
Relator. O referido projeto prevê a realização de ple- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem revisão
biscitos nos casos de privatizações. do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, o

Segundo a Constituição Federal, em seu art. Ministério da Integração Nacional, após minucioso
173, "a exploração direta da atividade econômica pelo estudo, diagnosticou os vários bolsões de pobreza no
Estado só será permitida quando necessária aos im- País. Infelizmente, dentre esses bolsões de pobreza,
perativos da segurança nacional ou a relevante inte- encontra-se o Município de Campos dos Goytacazes,
resse coletivo..." que vive um verdadeiro contraste. Campos é o Muni-

Ora, senhores, se todas as empresas públicas cípio que mais produz petróleo no Brasil e também
foram criadas com base nos preceitos constituciona- um dos mais miseráveis.
is, em seus arts. 37 e 173, é de se frisar que elas exis- Esperamos que, o mais rápido possível, os re-
tem por necessidade imperativa da segurança nacio- cursos do referido Ministério cheguem a esses Muni-
nal e do relevante interesse coletivo, portanto incon- cípios. Vamos acompanhar a questão e cobrar provi-
testável a importância de se consultar o povo, a coleti- dências.
vidade, no momento em que se pensar em vender Retorno ao honrado plenário, a esta tribuna,
empresas públicas, pois no meu modesto pensamen- para saudar o Presidente Fernando Henrique Cardo-
to trata-se de patrimônio de toda a sociedade brasilei- so pela forma séria como tem tratado os principais
ra, e, se me provarem o contrário, então todas as nos- problemas socioeconômicos do Brasil, identificando
sas estatais foram criadas sem amparo legal. as mazelas e demandas existentes, por meio de estu-

Se o patrimôn~o público conquistado pelos dos sérios e propondo alternativas para seu equacio-
empreendimentos p~rtence ao povo, não podere- namento. Dentro deste esforço, coordenado entre
mos deixar que cada governante decida o que fazer toda a sua equipe, situa-se o Ministério Extraordinário
com o que é nosso, do povo brasileiro, sem que te- da Integração Nacional, sob o comando do Sr. Minis-
nhamos parte decisiv~ no processo. tro Fernando Bezerra, que promoveu um sério levan-

Foi com o pensamento cheio de nacionalismo, de tamento dos principais bolsões de miséria e pobreza
amor à Pátria, meditando sobre o que nosso maior jor- do País.
nalista, Alexandre Barbosa Uma Sobrinho, expôs em O chamado Mapa da Miséria, do Ministério da
seu editorial em um jornal carioca, que resolvi apresen- Integração Nacional, identificou 13 áreas críticas, em
tar a esta Casa um projeto de lei alterando o inciso do termos de indicadores sociais, e aponta alternativas
art.1s! da Lei nS! 9.492, de 1997, estabelecendo a reali- de enfrentamento do problema, com adoção de pro-



Como Parlamentar eleito pelo norte do Estado
do Rio de Janeiro, tenho feito desta tribuna, Sr. Presi
dente, um instrumento de cobrança de melhorias e
maior atenção para uma região que apresenta todas
as condições necessárias para sua prosperidade
econômica, mas que é refém da estagnação há anos.
Estamos, aos poucos, com nossa atuação junto ao
Governo Federal, mudando esta situação, trazendo
recursos para o norte fluminense, para serem aplica
dos em projetos relativos à área social, de saúde,
educação, infra-estrutura e saneamento básico.

Mas muito é preciso ser feito ainda para o norte
do Estado do Rio de Janeiro romper esta barreira do
esvaziamento econômico e, desta forma, assegurar,
em benefícios, o retorno de tudo com que tem contri
buído para o progresso do Brasil, na condição de re
gião principal produtora de petróleo do País.

Dentre o que é preciso ser feito ainda, considero
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso dá um
passo certo nesta direção, ao propor imediatismo,
premência, nas ações que irão mudar o cenário des
crito pelo Mapa da Miséria, que inclui, infelizmente, os
Municípios do norte fluminense.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados.

O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, a decisão do Governo Marconi Perillo de
implantar um pólo farmacoquímico em Goiás chega
em boa hora ese soma a outras iniciativas do Executivo
estadual no sentido de estimular o crescimento agro
industrial do Estado, colocando Goiás na agenda
dos grandes investidores nacionais e internacionais.

Os estudos com vistas à implantação do Pólo
Farmacoquímico no Distrito Agroindustrial de Anápo
Iis (DAIA), na Grande Goiânia, vêm sendo elaborados
por técnicos do Governo, de universidades goianas e
de empresas privadas interessadas em instalar-se no
local. Coordenado pela Secretaria de Indústria e Co
mércio, o projeto prevê a construção de um laborató
rio de bioequivalência destinado a realizar análises
dos medicamentos com nome genérico para testar
sua qualidade e eficácia em relação aos produtos ge
néricos. E permitirá, também, a fabricação de produ
tos fitoterápicos.

A construção do laboratório está estimada em 2
milhões de reais, devendo o Estado assumir a metade
desses custos e a iniciativa privada o restante. Entre
as empresas interessadas estariam a Teuto Brasileiro
e a Neoquímica, laboratórios já instalados no Daia.
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gramas pelo Governo Federal, da ordem de US$1,7 do Executivo do Município, emancipado recentt:lmen-
bilhão, a partir do ano 2000, com ações integrando os te.
setores voltados para a reforma agrária, previdência,
saúde e educação.

Dentro das áreas levantadas, encontra-se as ci
dades de Campos dos Goytacazes e São Francisco
do Itabapoana, localizadas no norte fluminense, re
giões por mim representadas nesta egrégia Casa de
Leis. São dois importantes Municípios da região que
irão ser beneficiados pela intervenção administrativa
do Governo Federal, no sentido de se proceder à exe
cução de medidas que ajudem a reverter o cenário
identificado pelo Ministério da Integração Nacional,
para o qual, em diferentes ocasiões, tenho buscado
apoio, no sentido justamente de ver essas ações efe
tivadas.

Com uma área de 6.083 quilômetros quadrados,
nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espíri
to Santo, integrando 18 Municípios, num total de 627
mil habitantes, a Bacia do Itabapoana é considerada
uma ilha de miséria no coração da Região mais rica
do Brasil. Enfatizo, Sr. Presidente, que parte desta si
tuação, notadamente no caso de Campos eSão Fran
cisco do Itabapoana, deve-se à proximidade dessas
cidades com o Estado vizinho do Espírito Santo, que
goza de incentivos fiscais federais que têm sido res
ponsáveis, ao longo de décadas, pelo pleno esvazia
mento econômico do norte do Estado do Rio.

Cito como exemplo Campos, com mais de 400
mil habitantes, pólo regional que abriga, no norte de
seus domínios territoriais, localidades e distritos que
apresentam os piores nrveis de desenvolvimento
existentes, similares às situações mais crrticas vivi
das por cidades do Nordeste brasileiro.

Em Campos, o Mapa da Miséria do Ministério da
Integração Nacional lista os distritos do norte do Mu
nicípio, Santo Eduardo, Santa Maria, Espíri
to-Santinho, além dos subdistritos de Morro do Coco,
Murundu (Santa Bárbara e Palmares), Vila Nova e
Conselheiro Josino. É preciso que o Governo Federal
adote, quanto antes - e por isto retorno ao assunto-,
as providências necessárias para início dos progra
mas que irão beneficiar essas comunidades carentes.

Esta mesma postura de urgência do Governo
Federal, no apoio com liberação dos recursos projeta
dos para tal fim, irá ocorrer, tenho certeza, em relação
às áreas levantadas no lugar mais pobre de toda a
Bacia do Itabapoana, em São Francisco de Itabapoa
na, onde a situação da população da Lagoa de Tipity
é de calamidade pública, incluindo o Morro do Bode e
Máquina - em que pese às acertadas iniciativas to
madas pelo Prefeito Barbosa Lemos, o primeiro chefe
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o objetivo do projeto é atrair novas indústrias
químicas para Goiás, estimulando a expansão desse
importante segmento industrial que pode gerar milha
res de novos empregos no Estado.

Além da unidade de bioequivalência, o projeto
prevê, ainda, aconstrução de um laboratório de apoio
à saúde no Estado, destinado a emitir parecer técnico
de registros de produtos farmacêuticos, atuando em
apoio à Vigilância Sanitária estadual, além de ofere
ce'r suporte técnico e científico ao Sistema Único de
Saúde (SUS) em Goiás.

A viabilização desse projeto pode transformar
Goiás num pólo alternativo para a indústria farmacêu
tica, trazendo para a região Centro-Oeste novas in
dústrias químicas, atraídas por custos de in
fra-estrutura mais baratos e pelos incentivos fiscais
oferecidos pelo Governo Estadual, como o Programa
de Desenvolvimento de Goiás (Produzir), que substi
tuiu o Fundo de Incentivo e Fomento à Industrializa
ção de Goiás (Fomentar), programa criado em 1985
para estimular a industrialização do Estado.

Com mais essa iniciativa, Marconi Perillo come
ça a resgatar mais um dos compromissos do seu Go
verno que é estimular a industrialização de Goiás,
atraindo para o Estado empresas que possam contri
buir para a retomada do crescimento econômico e
para o desenvolvimento social, a partir da geração de
mais receita para o Estado e novos empregos e renda
para milhares de trabalhadores goianos.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, os índices regio
nais sobre o desempenho da produção industrial re
velam que, em setembro deste ano, ocomportamento
do setor foi bem diferenciado nas diversas áreas pes
quisadas pelo IBGE.

Existe muitas dúvidas sobre os índices de pro
dução industrial no Brasil. Com o intuito de ajudar a ti
rar essas dúvidas é que uso esta tribuna para infor
má-los sobre os dados abaixo, atualizados.

Entre setembro de 1998 e setembro de 1999, é
a indústria do Espírito Santo que apresenta o maior
crescimento (13,6%), pressionada pelos aumentos
dos setores de química (31,6%), extração mineral
(24,6%) e metalurgia (19,6%). A segunda maior alta
ocorreu na indústria do Ceará (7,8%). Também apre
sentaram crescimento as seguintes áreas: Minas Ge
rais, 4,7%; Rio de Janeiro, 7,4%; Região Sul, 1,2%; e
Santa Catarina, 1,%. Entre os locais que apresenta
ram recuo, destaque para os -5,4% assinalados na
Bahia e os -2,3% assinalados em São Paulo - sua
menor redução nos últimos quatorze meses. Nas de-
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mais áreas, os resultados foram os seguintes: Nor
deste, -2,4%; Paraná, -1,8%; Rio Grande do Sul, -1%;
e Pernambuco, -0,6%.

Em bases trimestrais, os índices confirmam
para a metade dos locais pesquisados um movimento
de reação no ritmo de atividade fabril. Essa tendência
é particularmente evidente nos resultados de Minas
Gerais (de -2,5% no segundo trimestre para 3% no
terceiro) e do Espírito Santo (de 6,3% para 9,3%).

Em termos do desempenho acumulado para o
período janeiro-setembro, as áreas onde é mais forte
a presença de bens de capital elou bens de consumo
duráveis continuam apresentando os maiores decrés
cimos. Estão neste caso as indústrias de São Paulo
(-7,2%) e de Minas Gerais (-1,7%). Nos demais locais
com índices negativos as quedas são bem mais sua
ves: Nordeste (-0,7%), Bahia (-0,3%), Paraná (-0,1%)
e Rio Grande do Sul (-0,1%). Entre os seis locais com
expansão, a liderança fica com as indústrias do Espí
rito Santo (6,9%), fortemente articulada às exporta
ções, e do Rio de Janeiro (6,2%), em conseqüência
da atividade de extração e refino de petróleo. Também
foi registrado crescimento nas indústrias do Ceará
(1,1 %), Pernambuco (0,6%), Região Sul (1,2%) e
Santa Catarina (1,6%).

A produção industrial da região Nordeste apre
senta queda de 2,4% em relação a setembro do ano
passado e aponta redução em nove dos quinze seto
res pesquisados, com as maiores pressões negativas
vindas de vestuário (-29,6%) e minerais não metáli
cos (-13,2%). O indicador acumulado no ano mostra
redução de 0,7% e o acumulado dos últimos doze me
ses de -1,6%.

Os índices da produção industrial no Ceará são
amplamente positivos. O índice acumulado do ano
fica em 1,1% e nos últimos doze meses em 1%. O au
mento de 7,8% no confronto com setembro do ano
passado, após três meses consecutivos em queda, foi
determinado pelo desempenho favorável dos setores
de produtos alimentares (22,1%) e têxtil (21,6%).

Em setembro, o setor industrial de Pernambuco
volta a reduzir sua produção em relação a igual mês
do ano anterior (-0,6%), apontando queda em metade
dos segmentos pesquisados, sendo a maior pressão
negativa exercida por vestuário (-44,3%). O indicador
acumulado no ano mostra expansão de 0,6% e o dos
últimos doze meses permanece com resultado nega
tivo (-6,4%).

A indústria da Bahia apresenta, em setembro, a
segunda queda consecutiva no confronto com igual
mês do ano anterior (-5,4%), refletindo um quadro de
reduções em dez dos doze setores pesquisados.
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Com isso, os índices para períodos mais abrangentes A produção industrial na região Sul revela em
revelam perda de dinamismo; o indicador acumulado setembro resultados positivos: 1,2% em relação a
no ano que havia fechado o primeiro semestre com igual mês do ano passado, 1,2% no acumulado do
expansão de 2% apresenta resultado negativo ano e 0,5% nos últimos doze meses. No confronto en-
(-0,3%) e o dos últimos doze meses passa de 1,2%, tre setembro de 1998 e setembro de 1999, sete dos
em agosto, para 0,3%, em setembro. dezenove subsetores pesquisados assinalam com-

A produção industrial de Minas Gerais mostra, portamento positivo, com as indústrias de produtos
pelo terceiro mês consecutivo, expansão no índice alimentares (8,8%) e química (6,2%) respondendo
mensal (4,7%), obtendo, assim, sua melhor perfor- pelos maiores impactos. Entre os que recuam, a prin-
mance do ano. Os principais aumentos ocorreram nos cipal influência no cômputo geral situa-se em material
ramos de: produtos alimentares (24,5%), material de elétrico e de comunicações (-16,1%).
transporte (15,2%), como reflexo da expansão na pro- A atividade industrial do Paraná registrou no
dução de automóveis, e química (9,1%), em face da mês de setembro os seguintes números: -1 ,8% no ín-
boa performance na fabricação de óleo diesel. Os ra- dice mensal, -0,1% no acumulado do ano e 2,3% nos
mos com desempenho negativo que mais influencia- últimos doze meses. A taxa negativa exibida no con-
ram na formação da taxa global foram: material elétri- fronto com setembro de 1998 reflete os fracos desem-
co e de comunicações (-18,6%), mobiliário (-47,5%) e penhas de dez dos dezenove segmentos industriais,
fumo (-20,3%). Houve redução de 1,7% no acumula- com destaque para material elétrico e de comunica-
do do ano e de 4,5% nos últimos doze meses. ções (-56,8%) e madeira (-25,5%). Já entre os setores

Em setembro, o setor industrial do Espírito San- com performance positiva destacam-se produtos ali-
to, ao expandir sua produção em 13,6%, registra pela mentares (17%) e química (11,9%).
segunda vez consecutiva a melhor marca entre os lo- Na indústria de Santa Catarina, em setembro,
cais pesquisados no confronto com igual mês do ano foram observados resultados' positivos: 1% no índice
anterior, com cinco dos sete setores pesquisados am- mensal, 1,6% no acumulado do ano e 0,4% nos últi-
pliando a produção. Os maiores impactos ocorrem em mos doze meses. Em relação a setembro de 1998, as
metalurgia (19,6%), extração mineral (24,6%) e quí- maiores contribuições positivas foram exercidas por
mica (31 ,6%). Com esse resultado, alcança também a produtos alimentares (11,3%) e madeira (18,6%), en-
liderança do desempenho regional no indicador acu- quanto os maiores recuos foram observados em ves-
mulado do ano (6,9%) e nos últimos doze meses se tuário (-6,3%) e matérias plásticas (-10,4%).
mantém em trajetória ascendente (4,3%). A atividade industrial do Rio Grande do Sul, em

Os índices da produção industrial do Rio de Ja- setembro, apresentou todos os resultados negativos:
neiro são positivos e mostram melhora frente aos últi- -1%, no mensal, -0,1% no acumulado do ano e -1,4%
mos meses. No confronto mensal a indústria cresce nos últimos doze meses. No confronto entre setembro
7,4%, com a extrativa mineral apresentando alta de de 1998 e setembro de 1999, as maiores pressões
20,1%, puxada pelo aumento da produção de petró- negativas foram exercidas por mecânica (-14,6%) e
leo e gás natural. Já a maior pressão negativa surge produtos alimentares (-7,6%). Por outro lado, desta-
em produtos alimentares, com queda de 20,2%, expli- cam-se os desempenhos positivos de química (3,3%)
cada pela forte redução na produção de açúcar cristal e bebidas (34,1 %).
e sorvetes. O índice acumulado janeiro-setembro Sr. Presidente e nobres colegas, lutando sem-
avança 6,2% e nos últimos doze meses expande-se pre alcançaremos nossos objetivos. Os números aci-
8,1%. ma expressos demonstram que esta luta está nos

Em setembro, os índices da produção industrial dando retorno gradativo, buscando mudar a imagem
em São Paulo permanecem amplamente negativos. de nossa produção industrial.
Na comparação entre setembro de 1998 e setembro Realço que a região Sul, em especial meu Esta-
de 1999, apesar do resultado negativo (-2,3%), a in- do, Santa Catarina, está contribuindo, em muito, para
dústria paulista expressa o melhor resultado desde o desenvolvimento e o crescimento de nosso País.
agosto de 1998, com doze dos vinte segmentos pes- Sr. Presidente, solicito a V. Ex! a divulgação des-
quisados apontando expansão - destaque para a te pronunciamento nos órgãos de imprensa.
alta em borracha (14,7%) e produtos alimentares O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
(2,8%). O acumulado do ano permanece negativo seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o barulho das
(-7,2%), assim como o índice dos últimos doze meses ru~s, a revolta dos países pobres e principalmente di-
(-7,4%). vergências ainda insanáveis entre Estados Unidos,
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Japão e União Européia levaram ao fracasso aTerce- A própria Unicef, através de sua advogada, S~
ira Conferência Ministerial da Organização Mundial Arabela Rota, desmentiu as declarações do Presi-
de Comércio, realizada em Seattle, Estados Unidos. dente Clinton. Segundo ela, em Franca, São Paulo,

No caso do Brasil, ainda aconteceu uma lamen- um dos principais centros calçadistas do País, se
tável declaração do Presidente Clinton, dos Estados pode dizer que não há crianças trabalhando na indús-
Unidos, sobre a exploração do trabalho infantil na in- tria de calçados, pois foi ali, em 1996, que a Unicef re-
dústria de calçados, numa indesejável interferência alizou um dos seus primeiros programas. Ela acres-
em assuntos internos do nosso Pars. centou também, em declaração aos jornais: "O objeti

vo do Presidente Clinton foi atrapalhar o Brasil".
É claro que ao comentar sobre os nossos calça- Lamentavelmente, o senhor todo-poderoso Pre-

dos, o Presidente deixou registrado que seus preços sidente dos Estados Unidos atrapalhou o nosso Pars,
competiam com mais força no mercado externo em que luta para firmar-se no comércio exterior.
razão de urna mão-de-obra mais barata e ilegal. Inicial-
mente, não vou entrar no mérito do nosso problema. Desejo também ficar solidário com o nosso Mi-

nistro do Trabalho, Francisco Dornelles, que, falando
O que nos surpreende são as declarações do num Seminário Central Sindical, declarou que o Pre-

Presidente da superpotência, achando que a concor- sidente Clinton busca desculpas para as barreiras im-
rência é desleal. postas aos produtos brasileiros. E lembrou que lá nos

Ora, meu caro Presidente e ilustres colegas, to- Estados Unidos existe uma mancha mais grave, que é
dos nós sabemos que não só os nossos calçados, a brutal discriminação racial.
mas também outros produtos brasileiros são taxados, Desejo parabenizar também nosso Presidente
às vezes de forma excessiva, com o intuito de dificul- Fernando Henrique pelo posicionamento tomado
tar a nossa comercialização no mercado americano. frente a esse triste episódio. Lembrou S. Ex! os diver-

Mesmo assim, com esse entrave, nossos produ- sos programas que o Governo vem desenvolvendo de
tos sempre tiveram uma preferência do consumidor combate ao trabalho infantil e que têm apresentado
americano, pela sua alta qualidade, beleza e durabili- bons resultados.
dade.lsto, além de incomodar, contraria os interesses Encerro deixando aqui a minha fé na garra e
internos do produtor americano. perseverança do produtor brasileiro, que se tem mos-

Agora, não é justo que S. Ex!, o Presidente Clin- trado muito capaz em sair de situações que dificultam
ton, venha a público pronunciar um discurso que só sua atividade, e lamentando, mais uma vez, as decla-
veio dificultar ainda mais os acordos que estiveram rações do Sr. Clinton.

" tão difíceis na conferência. MtJito obrigado.
Vale aqui repetir uma declaração do nosso Mi- O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-

nistro Pratini de Moraes, irritado com a falta de avan- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ços nas negociações. Declarou o Ministro: "Essa his- S~ e Srs. Deputados, "a metade dos pacientes interna-
tória de comércio livre só existe em tese da faculdade. dos em hospitais da rede pública do Brasil está desnu-

trida". É a constatação da Sociedade Brasileira de NutriNa prática, essa gente aqui defende sua agricultura,
sua indústria e os empregos que criam com unhas e ção Parenteral e Enteral (SBNPE), após realização do
dentes". Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar,

estudo epidemiológico que avaliou o estado nutricional
E vem o Presidente Clinton, deixando patente de quatro mil"pacientes internados na rede hospitalar

sua posição de protecionismo, e faz tal tipo de decla- pública de doze Estados e do Distrito Federal.
ração. Se examinarmos esta informação de forma regi-

O que nos entristece mais é nosso País não se onalizada, observaremos que a maior incidência de
encontra de braços cruzados diante do problema do desnutrição, em graus moderado e grave, se dá nas
trabalho infantil. Antes mesmo dos Estados Unidos, Regiões Norte e Nordeste. Em Belém, no Estado do
nosso País já tinha assinado a convenção da ONU Pará, a prevalência de desnutrição grave e moderada
para eliminação do trabalho infantil. Temos um pro- é de 78,8% dos pacientes internados na rede pública.
grama nacional de atuação nesse sentido. A minha Este percentual é de 76% em Salvador, 58% em Reci-
colega de partido, Deputada Lúcia Vânia, nesta Casa, fe, 67,6% em Natal e 54,5% em Fortaleza.
teve a oportunidade de elogiar a posição do Governo Segundo a Sociedade Brasileira de Nutrição Pa-
de assinar duas convenções da Organização Interna- renteral e Enteral, a taxa de desnutrição dos doentes
cional do Trabalho. internados nos hospitais públicos pesquisados é de
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48,1%. Destes, 12,6% são considerados desnutridos Estudo da SBNPE mostra que "a média de per-
graves e 35,5%, desnutridos moderados. Se exami- manência nas internações hospitalares é de 5,52
narmos os dados coletados por Unidades da Federa- dias. Se o tempo de internação cair para 5,46 dias -
ção observamos que, em alguns Estados, esta situa- uma redução de 1 hora e 19 minutos -, todos os gas-
ção é estarrecedora: em Salvador, 33,7% dos inter- tos com intervenções nutricionais (enterais e parente-
nados foram considerados desnutridos graves e rais) estariam cobertos".
42,3%, desnutridos moderados; no Rio Grande do O estudo mostra ainda, Sr. Presidente, Srs. Par-
Norte, este percentual é de 21 % e 46,6%, respectiva- lamentares, que "um acréscimo de 302,19% nos gas-
mente. tos com nutrição enterallparenteral não afetaria os

Um outro aspecto levantado pela pesquisa da custos do SUS, caso as internações fossem reduzi-
Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral das em apenas 1%".
que nos causou surpresa é o descaso da equipe de A experiência já mostra com bastante clareza
saúde em relação ao grau de desnutrição dos pacien- que a terapia nutricional é um poderoso instrumento
tes internados: nos prontuários de 81 % dos pacientes de redução da morbidade e das taxas de mortalidade;
internados nos hospitais públicos pesquisados não permite tratamentos mais simples dos pacientes, com
havia qualquer referência ao seu estado nutricional. uso de menos antibióticos; reduz as taxas de reospi-

A desnutrição protéico-calórica, por ocasionar talização; proporciona maior rotatividade dos leitos
uma série de alterações na composição corporal e no hospitalares e proporciona, de forma inegável, uma
funcionamento normal do organismo do paciente, ter- diminuição dos custos das internações.
mina por comprometer o desempenho dos aparelhos Um dado levantado pelo estudo da SBNPE, re-
respiratório, circulatório, digestivo, além do sistema lativo à cidade de São Paulo, é importante para avali-
nervoso e do sistema imunológico. Pacientes desnu- ar o custolbenefício das intervenções nutricionais:
tridos internados são, portanto, susceptíveis de apre- "Para cada R$1 ,00 investido em nutrição enteral e pa-
sentar problemas cumulativos. renteral resulta uma economia de R$4,13 no custo to-

Em função desse quadro, os pacientes, que já tal com saúde".
chegam desnutridos ao hospital, terminam por sofrer A Terapia Nutricional como o conjunto de proce-
uma piora gradual do seu estado. A desnutrição hos- dimentos terapêuticos para manutenção ou recupera-
pitalar progride à medida que aumenta o período de ção do estado nutricional do paciente, por meio da Nu-
internação. Dados da Sociedade Brasileira de Nutri- trição Parenteral ou Enteral, foi regulamentada através
ção Parenteral e Enteral revelam que os doentes não de Portarias da Secretaria de Vigilância Sanitária, do
desnutridos permanecem, em média, seis dias inter- Ministério da Saúde, que aprovam o Regulamento
nados, enquanto a média de permanência dos desnu- Técnico fixando os requisitos mínimos exigidos para a
tridos graves é de treze dias. Terapia de Nutrição Parenteral (Portaria nll 272, de

A desnutrição é, portanto, responsável pelo maior 8-4-98) e para a Terapia de Nutrição Enteral (Portaria
tempo de internação e reinternações. Os dados mos- nll 337, de 14-4-99), com prazo de 180 dias, contados
tram, com muita evidência, que "quanto mais tempo o da publicação, para que as Unidades Hospitalares e
paciente permanecer no hospital, maior a chance de fi- Empresas Prestadoras de Bens elou Serviços se
car mais desnutrido e, quanto mais desnutrido, maioro adaptem ao disposto nas respectivas portarias.
tempo que precisará para ficar internado", concluiu o Dada a complexidade da Terapia de Nutrição Pa-
levantamento realizado pela SBNPE. renteral e Enteral, a Secretaria de Vigilância Sanitária

As internações e reinternações prolongadas exige o comprometimento de uma equipe multiprofissi-
oneram, portanto, cada vez mais o sistema público de onal, devidamente habilitada e com treinamento espe-
saúde, que, por si só, já sofre de uma carência crôni- cífico para a prática da Terapia Nutricional.
ca de recursos. A Equipe de Terapia Nutricional deve ser consti-

Este quadro poderia ser revertido, em grande tuída, pelo menos, dos seguintes profissionais: médi-
parte, com a utilização da terapia nutricional. Ao mini- co, nutricionista, farmacêutico e enfermeiro.
mizar o impacto da desnutrição, permite uma respos- Por que o uso da Nutrição Parenteral e Enteral é
ta melhor aos diversos tipos de tratamento: reduz o bem menor do que o recomendado? Isto se deve ao
tempo de internação; dispensa tratamentos prolonga- fato de que o SUS não cobre efetivamente os custos
dos e mais sofisticados; amplia a rotatividade dos lei- de diagnóstico e tratamento da desnutrição. Os valo-
tos hospitalares e proporciona uma diminuição signifi- res pagos não atingem 50% dos custos efetivamente
cativa dos custos com saúde. apurados com a execução dos procedimentos.
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A exigência de uma equipe multiprofissional é,
por um lado, de suma importância para a garantia da
eficácia dos procedimentos e da segurança dos paci
entes. Por outro lado, porém, veio ampliar, ainda mais,
os custos do conjunto de procedimentos terapêuticos.

Para finalizar, gostaríamos de parabenizar a So
ciedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral
pelo excelente trabalho produzido - Inquérito Brasi
leiro de Avaliação Nutricional Hospitalar - e solicitar
ao Ministério da Saúde o empenho no sentido de es
tabelecer, na tabela do SUS, valores que permitam
remunerar, efetivamente, os custos de diagnósticos e
operacionais do conjunto de procedimentos que en
volvem a Terapia de Nutrição Parenteral e Enteral.lsto
seria da maior importância, porque além de proporci
onar melhor recuperação dos pacientes desnutridos,
contribuiria para reduzir, substancialmente, os custos
com internações hospitalares.

Sr. Presidente, solicito a V. Exi que faça divulgar
este pronunciamento nos órgãos de imprensa da Casa.

Era o que tínhamos a dizer.
OSR. LUrS EDUARDO (PDT- RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, a segurança pública do País está na or
dem do dia das preocupações nacionais, e a socieda
de, assustada, já não suporta tanta violência. Raro é o
dia em que não se tem conhecimento de uma chaci
na, de um assalto, de um seqüestro, enfim, de algo
que vem de encontro ao nosso dia-a-dia, como se
cada cidadão brasileiro vivesse hoje entregue à pró
pria sorte.

Culpa-se a sociedade por não ter alcançado ain
da um nível de politização que lhe permita conviver
com os mais elementares padrões de comportamen
to humano. Culpa-se o Estado por não proporcionar à
sociedade um mínimo que lhe permita evoluir sem
conflitos e sem comprometimento dos seus próprios
destinos.

Foi preciso que uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída nesta Casa para investigar a vi
olência e o crime organizado, despertasse o País
para a gravidade dos dias que estamos vivendo. E,
como conseqüência, o que se tem visto é o surgimen
to de focos em toda parte, como se, em matéria de vi
olência, o Brasil fosse um imenso queijo suíço, com
furos de toda ordem.

Falar de crime organizado no Brasil, Sr. Presi
dente, eqOivale a tentar provar o óbvio. Na época do
descobrimento, eram os madeireiros que daqui leva
vam o pau-brasil e nossas riquezas minerais. Em se
guida, veio o tráfico de escravos com seus procedi-

mentos desumanos e suas mazelas por demai::> co
nhecidas.

Não tardou e entramos em pleno ciclo do crime
organizado, com a disseminação de métodos por
toda parte. Estamos hoje entre os maiores manipula
dores de drogas da América Latina, não apenas pela
nossa extensão territorial como pelas facilidades que
alguns países vizinhos ensejam através das nossas
fronteiras.

E, o que é mais grave em tudo isso, Sr. Presi
dente, é que o crime encontra guarida nos mais varia
dos segmentos da nossa sociedade. A Polícia, por
exemplo, que é paga para proteger o cidadão, é apon
tada como integrante de facções espúrias que se
identificam com o crime como se não tivessem com
promisso com o Estado.

Nesse contexto, o Governador Anthony Garoti
nho acaba de anunciar a criação do Instituto de Segu
rança Pública do Rio de Janeiro, que se encarregará
da integração das Polícias Civil e Militar do nosso
Estado. Haverá uma limpeza em todos os setores das
Polícias, tendo em vista libertá-Ias dos maus elemen
tos, dos criminosos que se valem da condição de au
toridade para cometer desatinos de toda ordem.

Essa unificação será feita gradativamente em
cada uma das 36 áreas de segurança, já a partir do
próximo ano. Com isso, espera-se que o Rio de Janei
ro possa respirar mais aliviado e que voltem a reinar a
paz e a tranqüilidade nos lares do povo fluminense.
Vejo com bons olhos o gesto do Governador, que rea
firma, com isso, seu inabalável desejo de bem servir a
todos.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, durante seminário sobre "Práticas Ino
vadoras na Administração Pública", promovido se
mana passada pelo Instituto de Estudos Econômi
cos, Sociais e Políticos de São Paulo (IDESP), um
dos palestrantes - o Prof. Jim Ferrer, diretor de um
instituto ligado à Universidade George Washington
(EUA) - advertiu que de nada adiantará o Brasil apro
fundar-se nas reformas constitucionais se não houver
um freio no excesso de gastos de Estados e Municípi
os ese estes continuarem dependendo da União para
honrar seus compromissos financeiros.

Ele disse acreditar que, se Estados e Municípios
continuarem recorrendo ao Governo Federal, nenhu
ma reforma resolverá o crônico problema do déficit
público. Por isso ele explicou que, no caso do Brasil, o
grande desafio é mudar o comportamento do admi-
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nistrador público, mostrando que tanto o Estado qual procura ter um relacionamento comercial mais
quanto o Município têm que aprender a sobreviver estreito.
dentro de seus próprios limites. Por isso acredito que a nova lei imporá urna mai-

Além da mudança de comportamento, o profes- or disciplina aos governantes na condução da máqui-
sor revelou que a solução para romper esse círculo vi- na pública, tanto em relação aos níveis de endivida-
cioso seria a adoção de novas práticas de administra- mento quanto em relação ao controle de gastos públi-
ção da máquina pública, com menos regulamentação coso Afinal, o projeto prevê severas penalidades para
e mais descentralização. Isso daria ao administrador o administrador inconseqüente e põe fim ao socorro
mais liberdade de ação, mas também mais responsa- emergencial a Estados e Municípios endividados.
bilidade, com a certeza de que poderia ser recompen- A falta dessa disciplina administrativa acabou
sado ou punido exemplarmente pelos resultados con- tornando o Poder Central refém de pressões de Go-
quistados. vernadores e de Prefeitos na ânsia por mais recursos,

Acredito que a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem se preocupar em gerar receitas próprias no Esta-
em discussão nesta Casa, caminha nesse sentido, ao do ou no Município.
estabelecer os limites de responsabilidade do admi- Mas os governantes precisam entender que,
nistrador na gestão dos negócios públicos, prevendo, gastando mais do que arrecada, principalmente com
inclusive, punições pelos erros cometidos e compen- a manutenção da máquina pública, o País não conse-
sação pelos acertos. Um dos méritos do projeto é guirá acumular poupança pública suficiente para fi-
exatamente fixar limites para o endividamento de nanciar a retomada do crescimento e do desenvolvi-
Estados e Municípios, inclusive para os próprios ban- mento econômico e resgatar a imensa dívida social
cos que os socorrem com financiamentos. para com os brasileiros mais necessitados.

De acordo com o projeto, cada banco só poderá Muito obrigado.
emprestar até 45% de seu patrimônio líquido a Esta- O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pronun-
dos e Municípios. Isso significa que, se a regra já esti- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
vesse em vigor, os bancos oficiais estariam impedi- Deputados, a proposta de emenda constitucional, pa-
dos de operar com essas duas instâncias de poder, trocinada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso,
pois o saldo de empréstimos já supera os R$51 bi- de cobrança de contribuição previdenciária de apo-
Ihões, enquanto o teto fixado pelo Banco Central na sentados e pensionistas já causa comoção entre as
Lei de Responsabilidade Fiscal é de R$40 bilhões. associações e federações de aposentados.

É evidente que, a partir da aprovação da nova O Governo persiste na tentativa de abocanhar
lei, a regra será aplicada gradualmente, mas desde uma parcela considerável dos proventos percebidos
agora os bancos oficiais estão proibidos de socorrer pelos inativos e pensionistas, mesmo quando, em um
esses clientes. Isso porque a Resolução n2 78, do Se- julgamento unânime, o Supremo Tribunal Federal de-
nado, já impõe certas condições para esse endivida- cidiu que essa cobrança é inconstitucional.
mento. Entretanto, para que a nova lei não fique só no Em discursos recentes já analisamos o alcance
papel, é necessário que o Governo Federal deixe de da decisão do STF. Queremos hoje destacar, neste
socorrer Estados e Municípios com ajuda financeira pronunciamento, o efeito psicológico que a insistência
de última hora e seja mais rigoroso com os inadim- do Governo na aprovação dessa proposta vem cau-
plentes contumazes e menos generoso nas negocia- sando a milhares de servidores aposentados deste
ções para a rolagem de dívidas. Afinal, só as dívidas País.
dos Estados e Municípios para com a Previdência So- Servidores que, ao longo de 35 anos, deram a
cial somam mais de R$30 bilhões, e o Tesouro Nacio- sua cota de contribuição e não merecem viver a guer-
nal tem que exigir fluxos regulares de pagamento ra de nervos que estão atravessando.
dessa dívida, sob pena de comprometer ainda mais o Hoje, o Governo Federal é o mentor de uma
esforço pelo equilíbrio das contas públicas. campanha covarde, humilhante e desumana, que

A certeza do socorro federal e a falta de urna le- atinge a honra e a dignidade desses servidores.
gislação mais rigorosa de responsabilização dos ad- Nessa ocasião, é sempre proveitoso recordar
ministradores por seus atos acabaram estimulando o aos tecnocratas que o STF julgou inconstitucional a
descontrole de gastos por parte de Governadores e cobrança da contribuição previdenciária de inativos e
Prefeitos e o voluntarismo dos uancos em emprestar pensionistas por entender que ela :iolenta o art. 51! da
a um cliente que oferece baixo risco de calote e com o Constituição, que trata dos direitos e garantias funda-



O Governo Fernando Henrique Cardoso utilizou
todo seu poder de dissuasão para a derrubada do
projeto de lei que permitia a rolagem da dívida dos
produtores rurais. O projeto permitiria que os agricul
tores pudessem, com um pouco mais de tranqüilida
de, retomar os seus trabalhos nas lavouras.

Além de não permitir a renegociação da dívida
agrícola em termos aceitáveis, os monetaristas, que
há anos dominam a Esplanada do Ministérios, não
movem uma palha para proteger a agricultura neste
momento de crise financeira.

O grande embate sobre a questão do fim dos
subsídios à exportação de produtos agrícolas, previs
to para o último dia 30 em Seattle, nos Estados Uni
dos, acabou não acontecendo.

Os Estados Unidos, os países da União Euro
péia e o Japão mostraram-se inflexíveis, nem quise
ram ouvir falar em acabar com a política de subsídios
para os seus produtos agrícolas.

Enquanto isso, aqui, o Governo nada concede
aos agricultores. Hoje, os produtores vivem completa
mente a mercê dos humores dos banqueiros, sem ter
um níquel de sua produção subsidiado. Estão entre
gues à própria sorte, ao contrário dos agricultores
norte-americanos, europeus e japoneses.

Como esperar uma produção de 100 milhões de
toneladas de grãos se os preços dos insumos e dos
defensivos agrícolas dispararam nos últimos meses e
o Ministério da Agricultura não atuou para impedir es
ses aumentos injustificáveis?
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mentais e que preserva o direito adquirido. E isto não O primeiro levantamento feito pelo Ministério da
mudará nos julgamentos futuros. Agricultura e do Abastecimento indica que a safra fi-

Nos últimos cinco anos, os proventos dos apo- cará entre 83 e 84,3 milhões de toneladas de grãos,
sentados sofreram uma tremenda corrosão em seu ainda longe, portanto, da meta de 100 milhões de to-
poder de compra, que jamais foi reposta. E o teto má- neladas de grãos sonhada pelo Governo Federal.
ximo do benefício do setor público despencou de vin- Se o desafio da marca das 100 milhões de tone-
te para dez salários mínimos. ladas de grãos deve ser enfrentado por todos os
::':<:'>A 'proposta de emenda constitucional dos inati- agentes econômicos, o esforço desta tarefa hercúlea

vos;"patrocinada pelo Governo, não se preocupa se- necessita ser distribuído entre os Governos Federal e
querem criar isenções de pagamento da contribuição Estaduais, indústria de insumos agrícolas, bancos,
para os aposentados por invalidez ou doença grave e comércio e agricultores.
para os que já chegaram aos 70 anos de idade. Entretanto, atualmente apenas os agricultores

Além disso, permite a aplicação de alíquotas estão respondendo por todo o esforço. Os bancos e o
progressivas e diferenciadas que implicam um verda- Governo têm sido para o pequeno e médio agricultor
deiro massacre contra os proventos e pensões. verdadeiros carrascos da produção.

A proposta de emenda constitucional dos inati- O primeiro, por cobrar taxas de juros odiosas so-
vos é de uma insensibilidade ímpar, e poderá se bre os financiamentos agrícolas de custeio e investi-
transformar, caso o Congresso Nacional não a rejeite, mentos. E o segundo, por compactuar com a extorsão
no maior confisco de proventos e pensões do País. praticada pelos grandes bancos contra os agriculto-
Mesmo assim, ainda haverá o recurso ao Supremo res.
Tribunal Federal para a derrubada dessa pretensão
de evidente inconstitucionalidade.

A taxação de inativos e pensionistas não resol
verá os problemas de caixa da União. Para tentar con
tornar o déficit público, o Governo Federal deveria
combater a sonegação fiscal, na casa de bilhões de
reais, e cobrar dos bancos os impostos por estes de
vidos.

Aliás, conforme os jornais anunciam, a Secreta
ria da Receita Federal vem obtendo arrecadações re
cordes nos últimos meses, muito além da expectativa.

Infelizmente, em nosso País, a Constituição é al
terada a todo momento, ao sabor das conveniências
do Poder Executivo, o que fragiliza a ordem jurídica e
o Estado de Direito.

Neste breve pronunciamento destacamos as ex
crescências contidas na PEC dos inativos, lembrando
que recente pesquisa realizada pela Confederação
Nacional dos Transportes (CNT) constatou que a
maioria da população brasileira (58%) é contra a co
brança da contribuição previdenciária de aposenta
dos e pensionistas.

O povo é sábio. Tem a percepção precisa da ile
galidade que o Governo está cometendo contra um
direito há muito tempo conquistado pelo contingente
de aposentados deste País.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente. A partir
da segunda quinzena deste mês, técnicos da Compa
nhia Nacional de Abastecimento (CONAS) sairão a
campo para realizar a segunda estimativa da safra
agrícola 1999/2000.
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O agricultor não é um milagreiro, não é um te País, onde o sucateamento dos hospitais e o pés-
mago. É, sim, um criador de riqueza para o País. Pena simo atendimento à população são a norma, há um
que esteja sendo tão maltratado e vilipendiado por um autêntico oásis chamado Rede Sarah de Hospitais.
Governo mais afeito à causa faustosa de banqueiros Em verdade, essa instituição, que atua funda-
- recordemos o Proer - que ao clamor do campo en- mentálmente na Ortopedia e especialidades que lhe
dividado. são afins, é exemplarmente administrada, proporcio-

Era o que tínhamos a dizer. nando, em suas excelentes instalações, atendimento
Obrigado. de Primeiro Mundo aos seus pacientes, que vêm não
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o apenas de todo o Brasil, mas até de outros países lati-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. no-americanos.
Deputados, está começando hoje em Belém o 11 A Rede Sarah é integrada por quatro hospitais,
Encontro Americano pela Humanidade contra o localizados em Brasília, Salvador, Belo Horizonte e
Neoliberalismo, que tem como um dos principais pon- São Luís, dispondo também de Centro de Tecnologia,
tos de discussão a relação entre países ricos e po- que desenvolve equipamentos hospitalares e arquite-
bres e o modelo neoliberal. Até sábado, personalida- tura, assim como da Universidade Sarah de Ciências
des e delegações de entidades de Cuba, Venezuela, da Reabilitação.
Bolívia, Irlanda e vários outros locais se reunirão em
mesas-redondas e debates com personalidades do Além disso, conta com 5.800 profissionais, oito-
cenário político nacional e internacional para tratar de centos leitos e trata, anualmente, de cerca de 87 mil
direitos humanos, direitos das minorias, economia, pacientes, realizando 14 milhões de procedimentos
globalização e biopirataria. médicos e paramédicos.

Os participantes do Encontro vão ter a oportuni- Pois bem, a esta altura, gostaríamos de registrar
dade de discutir os contrastes e as contradições da que uma preeminente integrante da Rede SARAH, ti-
modernidade neoliberal abraçada e decantada por tular de Neuropsicologia da Universidade respectiva,
FHC, que vem promovendo um verdadeiro massacre a Profl Lúcia Willadino Braga, recebeu o título de
em nosso País. A política econômica em vigor é a Doutora Honoris Causa da Universidade de Reims
principal causadora do desemprego e do aumento da Champagne-Ardenne, sendo a primeira cientista e a
miséria no Brasil. Relatório da FAO divulgado no mês primeira mulher brasileira a ser merecedora de tama-
de outubro revela que no país construído pelo Gover- nha honraria.
no FHC 16,2 milhões de brasileiros passam fome e Dentre mais de cem cientistas que tiveram seus
graças ao Plano Real temos hoje aproximadamente currículos minuciosamente analisados, a Dr! Lúcia foi
10 milhões de trabalhadores desempregados ao lon- escolhida. Aliás, ela também é Diretora-Executiva da
go desses cinco anos. Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor e

No país da modernidade, o cidadão comum morre Chefe do Departamento de Neuropsicologia.
por falta de atendimento hospitalarou por falta de remé-
dio. Os índices de violência, de prostituição e de traba- Não poderíamos deixar de, desta tribuna, fazer
lho infantil são cada maiores. Nossas riquezas e nosso registro tão importante, congratulando-nos com a
patrimônio são entregues de forma vergonhosa e infa- Profl Lúcia Willadino Braga pelo reconhecimento in-
me aos grandes empresários e ao capital internacional ternacional que obteve graças à sua competência e
em nome de projeto que contribui somente para o em- aos serviços, pesquisas e estudos prestados ao setor
pobrecimento absoluto de nosso País. de Neuropsicologia da Rede Sarah.

Tenho certeza de que as entidades e personali- Passo a outro assunto, Sr. Presidente. Infeliz-
dades presentes neste encontro que lutam por um mente, e é com pesar que o proclamamos desta tribu-
mundo justo mostrarão que, se tivermos um governo na, nunca, em nossa História, se roubou tanto neste
voltado para o desenvolvimento econômico, para a País como em nossos dias.
geração de emprego e políticas sociais competentes, É que, além de escândalos que pipocam em to-
nosso País terá futuro fortalecido pelos sonhos e es- das as esferas do Poder, o fato é que a municipaliza-
perança de nosso povo. ção de muitos serviços incrementou extraordinaria-

Era o que tinha a dizer. mente os esquemas de corrupção, que cada vez mais
O SR. ANTONIO JORGE (PTB - TO. Pronuncia se sofisticam e mais lesam os cofres públicos e o po-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. bré contribuinte brasileiro, que vê seu dinheiro escoar
Deputados, no contexto caótico da rede hospitalar des- pelos ralos da rapinagem.
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Referimo-nos, especificamente, à indústria da Srs. Deputados, o Esporte Clube Pinheiros, em São
nota fria e das empresas "laranjas", que permitem que Paulo, completou, no último mês de setembro, um sé-
muitos dos 5.507 Prefeitos do País pratiquem a espoli- culo de existência.
ação dos dinheiros públicos. É claro que não vamos Fundado por Hans Nobiling, no dia 7 de setem-
aqui generalizar. Estamos convictos que apenas uma bro de 1899, com o nome de Sport Clube Germania,
minoria dos alcaides é desonesta. A grande maioria, foi obrigado a mudar de nome em 1942, passando a
felizmente, cumpre com suas obrigações com lisura. ser chamado Esporte Clube Pinheiros, em homena-

Mas, Sr. Presidente, os Prefeitos corruptos dão gem ao bairro em que estava instalado.
um prejuízo de bilhões de reais para o País, deixando Instalado em 180 mil metros quadrados, no co-
os Munícipes a ver navios. ração dos Jardins, e atualmente com mais de 40 mil

Na verdade, graças às notas frias, sejam elas fal- associados, o Pinheiros ficou conhecido como berço
sas, emitidas por empresas inexistentes ou já fecha- de atletas amadores. Prova disto são os mais de 3 mil
das, sejam roubadas ou clonadas, sejam da forma troféus conquistados ao longo de sua história nas
qualquer em que sejam fraudadas, permitem que es- mais diversas modalidades.
colas, remédios ou obras existam apenas no papel. As Como forma de reconhecimento pela dedicação
despesas com esses itens são realizadas e comprova- na formação de novos atletas, em 1995, para os Jo-
das com as notas frias. Só que as escolas, os remédios gos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, foram
ou as obras são apenas e tão-somente um belo traba- convocados 34 atletas e dois técnicos pinheirenses,
lho de ficção, uma fantasia que jamais beneficiará os que retornaram com 3 medalhas de ouro, 3 de prata e
munícipes. Embolsam o numerário correspondente 5 de bronze.
somente os Prefeitos corruptos e seus cúmplices. Padrão de excelência, suas modernas instala-

Aliás, não podemos deixarde consignar, a esta al- ções físicas e a qualidade dos serviços prestados aos
tura, que o jornal Folha de S.Paulo acaba de prestar sócios renderam-lhe, em 1996, o certificado ISO
um grande serviço ao País ao publicar, em sua edição 9002.
de 28 de novembro transato, importante matéria sob o Sr. Presidente, faço este registro pois honra mi-
título: "Indústria de nota fria domina corrupção". Reco- nha biografia o fato de haver exercido o mandato de
mendamos a todos a leitura desse relevante texto, que, Conselheiro do Esporte Clube Pinheiros. Não poderia
didaticamente, nos ensina como a bandalheira é prati- deixar de me juntar às várias homenagens prestadas
cada pelas Municipalidades administradas por ladrões. nos últimos meses por toda a comunidade paulistana,

Pois bem, a nosso ver esta Casa não pode perma- pelos clubes congêneres e pelas entidades represen-
necer inerte perante corrupção de tamanha envergadura. tativas do esporte a este clube que é ponto de refe-

Por isso, como um dos instrumentos para com- rência na capital paulista.
bater tal situação, estamos oferecendo à apreciação Muito obrigado.
do Congresso Nacional proposta de emenda ao texto O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro-
constitucional inserindo parágrafo único no art. 29 de nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
nossa Carta Política. Srs. Deputados, mais uma vez, como é do meu dever,

Nessa proposição, estabelecemos que constitui venho à tribuna para registrar um triste evento ocorri-
crime de responsabilidade, processado na forma da do em Goiânia na semana passada. Trata-se do fale-
legislação pertinente, a utilização, pelo Prefeito, de cimento de um homem que, apesar de sua origem es-
notas fiscais falsas, adulteradas ou de qualquer forma trangeira, pois nascido na Síria, foi um dos melhores
fraudadas, incluídas as emitidas por empresas que servidores da minha cidade natal, sobretudo no cam-
não estejam legalmente funcionando. po da educação e do bom trabalho comunitário em fa-

vor das classes mais desafortunadas. Refiro-me ao
Além das sanções penais cabíveis, os respon-

sáveis serão punidos com perda da função pública e padre Michel Khoury, sacerdote da Igreja Ortodoxa e
inelegibilidade pelo prazo de dez anos. titular da Paróquia São Nicolau, em cujo templo ponti

ficava na assistência espiritual aos fiéis do seu culto
Em se tratando de providência destinada a con- religioso.

tribuir para a restauração da moralidade administrati- Natural de Antioquia, pertencente à Turquia, o
va, temos convicção de seu acolhimento. padre Michel Khoury estava no Brasil desde o ano de

Era o que tínhamos a dizer. 1958 e aqui, radicado em Goiás, exerceu o seu sacer-
OSR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Pro- dócio em caráter ininterrupto, zelando pelos interes-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e ses dos paroquianos, sobretudo aqueles da colônia
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sírio-libanesa. Em 1993, tendo em vista os seus rele- foi, de fato, a de um homem que, temente aos
vantes serviços prestados a Goiás, foi agraciado pela desígnios divinos, não hesitou nunca a seguir o cami-
Assembléia Legislativa com a cidadania honorária do nho do bom pastor, exemplarmente cuidando de suas
meu Estado, uma homenagem muito justa que mere- ovelhas e na vigília diuturna da paz entre as criaturas
ceu o aplauso da população. de boa vontade. Que Deus o tenha em bom lugar, ci-

Em Goiânia, fundou a primeira Igreja Ortodoxa ente de seu amor a Goiás, da bondade e do respeito
de Goiás e, a partir de então, foi incontestável o pri- que dedicou ao Brasil e ao meu Estado, por ele esco-
mado de sua liderança entre os descendentes de fa- Ihido a pátria de sua eleição, de seus ideais e de sua
mrJias árabes, que prestigiaram com entusiasmo to- existência na sociedade.
das as tarefas religiosas que ele empreendia assim O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
como o seu dignificante apostolado no setor da edu- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
cação. Organizou para isso grupos de amigos e pes- Deputados, para tentar melhorar a imagem presiden-
soas de projeção na colônia sírio-libanesa e instalou cial, é fácil para governistas encontrar "dados positi-
cursos de preparação universitária destinados a jo- vos" na última PNDA - Pesquisa Nacional por Amos-
vens ortodoxos e de outras religiões, como também tra de Domicflio - feita pelo IBGE - Instituto Brasilei-
fez funcionar escolas de ensino médio e fundamental. ro de Geografia e Estatística - e fartamente divulgada

Homem de hábitos simples, de intensa ativida- e comentada por diversos jornais.
de, fluente na pregação do Evangelho, bastante en- Muito mais fácil ainda é para a Oposição locali-
tregue ao seu ministério sacerdotal, o padre Michel zar os dados mais realistas, condizentes com a situa-
Khoury conviveu harmonicamente com pastores de ção em que se encontra a população brasileira.
todos os credos religiosos, com eles oficiando cultos O índice de Gini, que mede a concentração de
ecumênicos e fazendo com que a sua palavra ecoas- renda, vem caindo substancialmente desde que FHC
se nos corações dos que o ouviam. Era incisivo, claro, assumiu o poder, contradizendo o alardeado aumento
direto no objetivo de evangelizar, persuasivo na expli- de 7,7% na renda dos que ganham salário médio de
cação dos temas bíblicos, teólogo, filósofo e doutrina- 56 reais, enquanto há uma queda na média dos salá-
dor por excelência. De vida exemplar e de atitudes rios de 545 reais - 1,8% - e 853 reais - 1,6%.
francas, em nenhum instante se intimidou no desem- Mas o que queremos perguntar é o seguinte:
penho de suas funções sacerdotais, enérgico, decidi-
do, confiante, persistente, digno e altivo no cumpri- Alguém tem coragem de chamar 56 reais por
mento de sua missão pastoral. mês de salário?

Nos últimos meses, debilitado pela doença, Quinhentos e quarenta e cinco reais e até mes-
viu-se a contragosto substituído pelo padre EIi Estep- mo 853 reais podem estar representando um bom sa-
han, jovem egresso do seminário no Líbano, que veio lário?
para Goiânia com a finalidade de dar continuidade ao Com os últimos aumentos, do alimento ao ves-
trabalho de evangelização do seu antecessor na Igre- tuário, dos remédios ao aluguel ou prestação da casa
ja São Nicolau. Obediente à decisão da hierarquia or- própria, dós serviços públicos em geral, já deve ultra-
todoxa, ele não se recusou, entretanto, mesmo doen- passar os mil reais o "salário mínimo" que o Dieese
te, a dar sua irrestrita colaboração ao sucesso e aju- calcula para o cumprimento do art. 72

, inciso IV, da
dá-lo no seu ministério em Goiânia. Foi com tristeza e Constituição, que se refere a salário mínimo, fixado
consternação profunda que os membros da Igreja la- em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às
mentaram o seu desaparecimento, com louvor recor- necessidades básicas do trabalhador e sua famflia
dando também as suas obras assistenciais e a men- com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
sagem de fé que deixou aos compatrícios árabes e, vestuário, higiene, transporte e previdência social,
principalmente, àqueles mais humildes. com reajustes periódicos que lhe preservem o valor

Deixo consignada em nossos trabalhos de hoje aquisitivo.
a minha homenagem à memória do padre Michel Existe alguém deste governo preocupado com o
Khoury, que, em vida, foi meu amigo particular e ami- cumprimento de tais normas?!
go de toda a minha família. Comungo o mesmo senti- Ledo engano, porque, depois de conseguir pro-
mento dos que viam na sua imagem a imagem de um duzir o menor salário mínimo desde a sua criação,
santo homem a serviço de Deus, a de um cristão que FHC já está começando a se incomodar com o 12 de
soube ser valente na fé e combateu o bom combate, maio do ano 2000, muito "animado" ao saber que
como desejava o apóstolo Paulo. Sua vivência terrena existem cidadãos brasileiros vivendo com menos de
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56 reais e com as notícias de que os aposentados
que ganham 136 reais "até em cidades paulistas" são
considerados a elite local, que movimenta o comércio
quando recebem seus "benefícios".

Ou alguém tem alguma ilusão de que este Go
verno sinta qualquer constrangimento ao saber que
mais da metade da população tenta sobreviver com
cerca de meio salário mínimo?!

Não é por outro motivo que não foi cumprida re
solução do extinto Conselho Nacional da Seguridade
Social determinando passar para meio mínimo a ren
da per capita exigida para o pagamento do benefício
da LOAS, já que mesmo com o limite de um quarto do
mínimo e todas as exigências impostas aos que pro
curam a Assistência Social, ultrapassam 1 milhão os
"benefícios" concedidos.

Estimulado pelo novo "pai dos pobres", o Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Fernando Henrique já
estuda a desvinculação definitiva do valor do salário
mínimo e das aposentadorias e pensões do INSS.
Com isso, outro direito "assegurado" na Constituição
será retirado pelas imposições do FMI para o corte
sumário de despesas.

Isto quer dizer que de "real" neste reinado de
FHC só mesmo a fome, a miséria, o desemprego, a
recessão e o endividamento, tanto do povo como do
Tesouro, de onde saem bilhões e bilhões de reais
para pagar juros, para não deixar o dólar alcançar os
2 reais, para salvar banqueiros e outras "despesi
nhas" insignificantes diante do pesado fardo dos "ve
lhinhos do Waldeck Ornélas".

Porém, não perdemos a esperança de ver mu
dar esse estado de coisas. Ainda teremos governan
tes sérios e comprometidos com o bem-estar social,
sem a submissão ao capital especulativo internacio
nal, que hoje decide corno e de quanto pode ser a
aposentadoria do trabalhador brasileiro.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, em outubro último, Brasília mais uma
vez foi palco para manifestação de cidadãos real
mente engajados na construção de um país melhor,
socialmente mais justo e economicamente mais equi
librado. A Marcha Nacional em Defesa e Promoção da
Educação Pública foi a culminância de toda uma mo
bilização para defender direito responsável, é sabido,
pelo progresso das nações: a educação.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação - CNTE - não fugiu à responsabilida
de de catalisar todos os projetos, iniciativas e suges
tões para fazer com que o Brasil verdadeiramente dê
prioridade à melhoria da qualidade do ensino, trans-

formando a realidade nacional, bem diversa do que
se apregoa nos palanques eleitorais e na propaganda
governamental.

Lamente-se o fato de que, enquanto entidades
como a Organização das Nações Unidas para a Edu
cação, a Ciência ea Cultura (UNESCO) recomendam
aos países percentual mínimo de 7% em investimen
tos do Produto Interno Bruto (PIB) em educação pú
blica, no Brasil não se chega nem aos 4%. A diferença
se faz sentir no déficit de matrículas em todos os níve
is e modalidades de ensino, nos altos índices de anal
fabetismo, nas elevadas taxas de evasão e repetência
escolar e, por conseqüência, no retardamento dos
avanços tecnológico e social de nosso País.

A promoção da dignidade e da cidadania passa
necessariamente pela promoção e valorização da
educação pública. A esse princípio geral ativeram-se
os objetivos estabelecidos para a Marcha Nacional,
que foram lutar pela ampliação dos recursos aplica
dos em educação para 10% do PIB na próxima déca
da; divulgar as experiências pedagógicas e educacio
nais mais significativas, assegurando a educação
como direito universal; garantir vagas nas escolas pú
blicas para todos que as demandarem; reivindicar
emprego para todos os trabalhadores; defender a so
berania nacional.

Sr. Presidente, o movimento foi lançado em 19
de maio, ocasião em que se estabeleceu calendário
de realização das Marchas Estaduais - concentradas
no mês de setembro -, em grande ecuidadosa prepa
ração para a Marcha sobre Brasília. Assim se deu e,
em 6 de outubro, a passeata levou aos representan
tes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
dossiê apontando as precárias condições em que se
encontra a educação pública brasileira, que vem so
frendo sucateamento da infra-estrutura, defasagem
do quadro de pessoal, desvalorização dos profissio
nais mediante o não-oferecimento de reajustes salari
ais, proliferação da violência nos estabelecimentos de
ensino, entre outros graves pontos.

A relevância da defesa da educação pública
contagia todos quantos com ela tomam contato, tanto
que sua repercussão mobiliza não só as pessoas di
retamente engajadas, mas também vários artistas e
personalidades nacionais, como os cantores Chico
César e Almir Sater, o corredor Zequinha Barbosa, a
violeira Helena Meireles e o ator Sérgio Mamberti. A
contribuição de tais ilustres cidadãos para a Marcha
deu-se sob a forma de gravação de peças publicitári
as para rádio etelevisão, sem a cobrança de cachês.

Urge, pois, que a insensibilidade das autorida
des públicas ceda lugar a estratégias de revitalização
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do ensino público e gratuito. A tese da privatização
pode ser justificada, sem grandes traumas, em outros
setores, mas não no que respeita ao ensino. Não é
nem um pouco sensato cercear o direito ao conheci
mento, privilegiando um modelo vil e excludente. O
saber, e o seu exercício, já se mostrou instrumento
bastante, senão condição elementar, para abrir cami
nhos e propiciar o desenvolvimento econômico e cul
tural dos povos.

As dimensões continentais do Brasil exigem de
nossos governantes postura em defesa da constru
ção da identidade nacional calcada na justiça social e
nos princípios democráticos. Como assegurar a im
plementação desse ideal sem o resgate do inestimá
vel valor de que goza a educação?

Foi exatamente por assim pensar que se conce
beu a Marcha pela educação brasileir,a. Nas palavras
do Presidente nacional da Central Única dos Traba
lhadores (CUT), Vicente Paulo da Silva, "pode serque
a educação não seja o fator único de transformação
social, mas se você não participa, estará contribuin
do, inclusive, com esse atraso".

A SRI JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, o mundo e o Brasil vivem um tumul
tuado processo econômico, político e social. A cha
mada globalização neoliberal, forma atual de acumu
lação do capital, integra o mundo numa rede de de
pendência que drena recursos para as nações desen
volvidas, subjuga e humilha as nações em desenvol
vimento e leva à extrema miséria os países periféri
cos.

Isso não é para repetir o óbvio, é apenas para
reafirmar posições e conceitos. A forma atual do capi
talismo são as megafusões, as centralizações tecno
lógicas, a guerra cada vez mais brutal e sem tréguas
pelo mercado e a formação de blocos como reserva
de mercado. O essencial e o fundamental, que man
têm as características históricas dessa formação eco
nômica e social, permanecem desde as suas origens;
a reafirmação do lucro máximo como o objetivo sem
pre presente.

É nesse contexto que se inscreve a atual crise
brasileira. Tem suas origens na ausência de um proje
to nacional de desenvolvimento, na formação de uma
elite que sempre contentou-se em ser sócia minoritá
ria do processo globalizante.

O movimento de adesão ao projeto internacio
nal é histórico, percorreu a Colônia, a Monarquia, a
República Velha e o período posterior aos anos 40
com diferenciações em alguns anos do Governo Var
gas. Essa submissão cresceu durante o regime militar

e agravou-se após a redemocratizaçã() do País, so
bretudo no Governo Fernando Henrique Cardoso.

Quem lucrou com essa política? Até mesmo ar
ticulistas de jornal como Joelmir Betting, em sua colu
na publicada em vários jornais do País, no dia 10 de
março, dá uma pista. Afirma que "os bancos privados
e fundos globais perderam as calças na Ásia e as
cuecas na Rússia. Mas não perderam até hoje um
único centavo no Brasil cor de anil". Diz que "os ban
cos estrangeiros, donos de 34% do mercado interno,
ganharam em média 15,4% sobre o patrimônio líqui
do no ano passado. Na virada do câmbio, em janeiro,
sacaram um lucro líquido cinco a oito vezes maior do
que todo o ganho acumulado em 1998".

O México quebrou em 1994. Nos anos seguin
tes vieram a Argentina, a Rússia, a Indonésia, a Malá
sia e agora o Brasil, que, apesar de observar todas as
crises, não fez um ajuste de rumo, ao contrário, como
se diz, fugiu para frente. Aprofundou o modelo, apro
fundou a dependência. Como explicar que o Governo
tenha feito tudo o que os banqueiros e as instituições
financeiras internacionais exigiam e assim mesmo o
País tenha quebrado? Tudo, absolutamente tudo o
que o Governo impôs a este Parlamento, lamentavel
mente, foi aprovado.

O Presidente foi eleito como discurso da estabi
lidade e da defesa do Plano Real. Os eleitores, des
confiados, quase lhe tiram a vitória no primeiro turno,
e deram a ele um terço dos votos. Após a vitória, des
monta-se a farsa eleitoral e o estelionato promovido
por Fernando Henrique Cardoso e seus apoiadores.
O real é desvalorizado, a inflação volta a crescer, e o
Governo, reeleito, assume cóm o discurso de exigir
novos sacrifícios ao País e aos trabalhadores. Impõe
nova elevação criminosa dos juros, amplia a recessão
e o desemprego, corta recursos indispensáveis à ma
nutenção da saúde e da vida, da educação e de ou
tros serviços essenciais. Reduz as verbas da reforma
agrária, da assistência social, da agricultura, estran
gula municípios com cortes drásticos nos seus Fun
dos de participação e impõe aos estados uma rola
gem das dívidas que coloca em risco as políticas dos
Governos Estaduais, quebrando na prática a autono
mia federativa, comprometendo a receita dos esta
dos.

O mundo financeiro, claro, entra em pânico, até
porque eles não colocarão em risco a supremacia do
dólar, razão essencial da construção desse novo mo
delo. Faz-se uma grande propaganda para socorrer o
Brasil, anunciam-se medidas de urgência, e na verda
de pouco ou nenhum dinheiro entra em espécie; são
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usados para rolagem de dívidas. Essa falsa ajuda
vem com a imposição de mais sacrifícios.

É importante que aqui se realce mais uma vez
que esse ajuste fiscal é inócuo, é estéril, é insuficien
te, e que é impossível por meio dele resolver-se a cri
se do Brasil, porque o problema do Brasil não está aí,
mas no modelo estrutural pelo qual o Governo Fer
nando Henrique fez opção, dentro do modelo capita
lista hegemônico hoje no mundo, outro lamento que
podemos aqui reafirmar. O modelo foi imposto ao Bra
sil, e o Governo aceitou.

Novos acordos são assinados com o FMI. É a
reedição do pacto colonial. Nossas reservas passam
a ser controladas de fora. A emissão de moeda, por
enquanto, foi entregue a um agente do capital espe
culativo, o Sr. Arminio Fraga, colocado no Banco Cen
trai pelos "financiacistas" e "negociacistas" de fora.

O Sr. Michel Camdessus, Diretor do FMI, aponta
como saída a dolarização da economia. O Presidente
argentino Carlos Menem já aplicou essa receita em
seu país. Agora foi a vez do Equador, a dolarização
preconizada por Camdessus, a submissão completa,
a colonização do Brasil sob a bandeira dos Estados
Unidos da América. E não só do Brasil, mas da Améri
ca do Sul, porque será o fim do Mercosul e imposição
da Alca como mercado para a economia nor
te-americana. O Brasil tem de rejeitar esse caminho.

Aproveito para realçar a capa da revista Con
Juntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas 
e essa não é uma revista da Oposição, nem de es
querda -, que divide em uma nota a bandeira brasilei
ra e vinte dólares. Na matéria intitulada "Entre dois ca
minhos", chama a atenção o fato de que o chamado
Currency Board, ou Conselho da Moeda, com a fixa
ção no câmbio da moeda forte e a possibilidade de
sua conversão em dólar, é uma saída apontada por
uma carta do IBRE -Instituto Brasileiro de Economia.
Agora, o mais fantástico é um quadro que mostra os
países que assumiram a dolarização ou outra moeda
forte, como o marco alemão. Lerei alguns para que
V. Ex!! possam analisar: Argentina, já conhecida,
Bósnia, Bulgária, Estônia, Granada, Lituânia, e por aí
vai mais ou menos pelo mesmo nível. É esse o cami
nho para o Brasil assumir-se como colônia ao mesmo
nível desses países? Uma economia nivelada num
quadro que na verdade representa uma antipropa
ganda desse caminho, mas que hoje é a realidade in
ternacional?

Passo aabordaroutro assunto, Sr. Presidente. A
reforma política vem ocupando cada vez mais espaço
nos debates contemporâneos. Nos círculos conser
vadores do poder aparece como a cura para todos os

males da vida política nacional. Que o Brasil precisa
de uma mudança nas relações políticas, isso é prati
camente um consenso. A questão levantada é o tipo
de reforma política que necessitamos.

A reforma preconizada pelo Governo e pelos
partidos conservadores é um conjunto de medidas
que inclui a proibição de coligações eleitorais, a im
plantação da cláusula de barreira, o voto distrital mis
to, a fidelidade partidária, o voto facultativo e a redu
ção do número de partidos políticos. O pacote tam
bém incluía a reeleição, aprovada em 1997.

Essa investida acompanha a lógica das refor
mas econômicas e sociais, todas voltadas para privi
legiar o grande capital e restringir os direitos dos tra
balhadores. O alvo é a democracia. A agenda da re
forma política, pactuada em alguns pontos entre os
grandes partidos, é voltada para retirar de cena as pe
quenas legendas e restringir a liberdade de organiza
ção e expressão.

A cláusula de barreira, copiada do modelo elei
toral alemão, retira do cenário político-parlamentar
qualquer partido que obtiver menos de 5% dos votos,
algo em torno de 4 milhões de votos válidos. Esse ín
dice já havia sido imposto em 1969 pela Junta Militar.
Se essa regra não tivesse sido revogada antes das
eleições de 1982, partidos como o PT, PDT e PTB
não teriam acesso à Câmara dos Deputados, pois ob
tiveram 4,94%, 3,77% e 3,01 % dos votos, respectiva
mente.

Atílio Boron, filósofo e sociólogo argentino, afir
ma que "a refundação de uma ordem econômica libe
rai, isto é, que deixa as mãos livres às frações mais di
nâmicas do capital, exige a constituição de uma or
dem política crescentemente autoritária... O que na
verdade preocupa no moderno Estado capitalista não
é o seu excessivo tamanho nem o déficit público, mas
a intolerável presença das massas saturando todos
os seus interstícios".

É nesse contexto que entra a discussão da proi
bição das coligações partidárias. Essa idéia não é iso
lada, faz parte de um conjunto de medidas voltadas
para restringir a liberdade partidária e a democracia.
A proposta do Governo, inscrita no relatório do Sena
dor Sérgio Machado (PSDB - CE), quer proibir as co
ligações proporcionais sob o argumento de que "os
partidos devem ter desempenhos eleitorais próprios".
O Tribunal Superior Eleitoral vai no mesmo sentido,
afirmando que as coligações "produzem amálgamas
de partidos díspares, desnaturando os respectivos
programas, e apenas atendem a imediatos interesses
eleitorais de determinados candidatos". Abre exceção
apenas "nas eleições para a chefia do executivo".
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O Brasil conheceu a proibição das coligações tecem longe dos olhos da opinião pública e sob o si-
durante o Regime Militar. As Constituições de 1967 e lêncio de parte da mídia.
1969 impunham este preceito como forma de favore- Wanderley Guilherme dos Santos, cientista polí-
cer o partido oficial, a Arena, e prejudicar o MOB, úni- tico, .afirma que a reforma política proposta é "o mais
co partido legal de oposição. violento atentado institucional já ousado por civis no

A proibição das coligações visa impedir que se último meio século da vida brasileira". A reforma políti-
elejam candidatos expressivos de partidos que isola- ca em curso quer ressuscitar o entulho autoritário da
damente não conseguiriam atingir o quociente eleito- época do Regime Militar e já retirado de cena pela luta
ral. A lei não deve obrigar ou proibir as coligações. histórica do povo brasileiro. A proposta em curso visa
Essa decisão cabe aos partidos e não se justifica por- restringir a democracia e limitar a ação das forças
que fere o princípio da livre organização partidária e o oposicionistas. É a imposição de um consenso a par-
pleno exercício das liberdades democráticas. tir de cima, eivado do autoritarismo que sempre ca

racterizou nossas elites.
A coligação é um direito do partido político. Sig-

nifica unidade, união em torno de objetos comuns O Brasil precisa de uma reforma política que
imediatos e a médio prazo. Ninguém é obrigado a se amplie a democracia, a participação popular e o pleno
coligar; isso só acontece quando a união é de interes- exercício da cidadania; medidas que restrinjam a ma-

nipulação do poder econômico e da máquina gover-
se dos partidos em questão. Nas eleições presidênci- namental; reforma que fortaleça a ligação dos eleitos
as em 1998, por exemplo, Fernando Henrique Cardo- com o programa defendido em campanha e aprovado
so foi reeleito numa coligação que reunia PSDB, PFL, pelos eleitores; medidas que levem a uma efetiva de-
PTB, PMDB, PPB e PSD. Lula reuniu PT, PDT, mocratização do acesso aos meios de comunicação
PCdoB, PSB e PCB. Essas alianças foram feitas com e da vida política nacional.
base em programas.

O povo brasileiro sabe que nenhum partido iso-
Permitir a coligação majoritária e proibir a pro- ladamente será capaz de retirar o Brasil do atoleiro

porcional é um casuísmo. Uma coligação que disputa em que as elites o enfiaram. Somente uma união am-
um cargo executivo tem interesse em eleger uma for- pIa de forças políticas e sociais, coligadas, será capaz
te bancada parlamentar para dar sustentação a esse de enfrentar o desemprego, a recessão e descortinar
Governo. O candidato dispõe de mais recursos e, as- um novo horizonte de desenvolvimento para o País.
sim, conquista maior projeção nos programas de rá- Outro assunto, Sr. Presidente: a Previdência
dio e TV. Serve de catalisador e de alavanca para as tem polarizado nos últimos anos o debate sobre o fu-
candidaturas a senador, deputado e vereador. Projeta turo de milhões de brasileiros. O trabalhador quer am-
as candidaturas mais localizadas, dá identidade pro- pliar seus direitos e garantir uma aposentadoria e fu-
gramática e visual ao conjunto da campanha. A coli- turo mais tranqüilo após décadas de dedicação ao
gação majoritária isolada favorece sobretudo o parti- trabalho e à construção da riqueza nacional. Já o Go-
do que indica o candidato ao Executivo. verno submete o País a um brutal arrocho fiscal, corta

Proibir coligação não proíbe partido de aluguel. direitos, pune seu povo, para fazer caixa e continuar
As legendas de aluguel são criadas pelo poder eco- pagando os juros e os serviços de uma dívida que
nômico e pelos partidos de elite para acomodar caci- compromete o futuro do País.
ques e coronéis. O PRN é um bom exemplo desse É nesse contexto que o Governo enviou à Câ-
tipo de legenda, criada nas vésperas das eleições mara dos Deputados o Projeto de Lei nll 1.527, de
para acomodar a candidatura Collor. É um direito legí- 1999, que cria novas regras para a aposentadoria do
timo e democrático. Além do mais, a Esquerda não setor privado. O Governo trabalha com dois objetivos,
possui legenda de aluguel, e suas alianças são feitas a curto prazo cortar despesas. Isso é feito com a dimi-
com base em programa político público e objetivos nuição de direitos e o desvio de recursos para outras
eleitorais explícitos. áreas, inclusive para o pagamento de juros e serviços

Os que querem proibir as coligações são os das dívidas interna e externa. A médio prazo, a privati-
mesmos que patrocinam convenções compradas, zação do sistema; as seguradoras privadas, sobretu-
atropeladas, a chantagem dos cargos e das claques, do estrangeiras, estão de olho em um mercado esti-
a interferência do poder econômico e da máquina ele- mado em R$200 bilhões.
itoral para impor a partidos o interesse de uma ala O Poder Legislativo não pode patrocinar o corte
acomodada ao poder. Isso é o que chamam de demo- de direitos adquiridos pelos trabalhadores após mui-
cracia. Éóbvio que essas e outras piores coisas acon- tos anos de luta. Tenho como referência a Constitui-
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ção, onde está escrito, no art. 194, que a seguridade
social "compreende um conjunto integrado de ações
e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social".

O déficit é uma premissa falsa. Até 1991 , a con
tribuição direta de trabalhadores e empresas sobre a
folha de salários sempre foi superior à despesa com
os benefícios. A partir daí, o modelo econômico im
plantado no País agravou o desemprego e precarizou
as relações trabalhistas. Mesmo assim, em todos es
ses anos, sempre houve uma correspondência entre
a soma de todas as despesas típicas da seguridade
social- com previdência, saúde e assistência social
e a arrecadação das contribuições sociais.

Dificuldades no caixa da Previdência têm como
responsável o Governo, que somente no ano passa
do desviou R$18 bilhões da seguridade social para o
FEF - Fundo de Estabilização Fiscal. Outra evidência
de que o déficit é ficção está no Orçamento para o
ano 2000, enviado pelo Governo ao Congresso
Nacional no início deste mês. Está escrito no Volume
I, páginas 22 e 28, uma previsão de arrecadação de
R$134 bilhões em contribuições sociais. As despesas
previdenciárias que incluem a saúde, INSS, paga
mentos de servidores, consumirão R$120 bilhões.
Portanto, o Governo demonstra na proposta orça
mentária que haverá superávit de R$14 bilhões. Há
equilíbrio no caixa da seguridade e mesmo a tendên
cia futura, decorrente do aumento da vida média da
população, não apresenta qualquer risco de quebra
ou falência.

As fontes do orçamento de seguridade são plu
rais e incluem a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social- COFINS, Contribuição para o
Plano de Seguridade do Servidor, PIS/Pasep, Contri
buição sobre o Lucro Líquido de Pessoas Jurídicas,
Contribuição dos Trabalhadores e Empregadores, e a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan
ceira - CPMF. O Governo também não pode ignorar a
sonegação. O Instituto Nacional do Seguro Social in
formou recentemente que a dívida das empresas com
a Previdência Social ultrapassou a barreira dos R$50
bilhões. Somente os oito maiores devedores deixa
ram de recolher R$2,26 bilhões.

A Previdência então não tem problemas? Não
faríamos esta afirmação. Apenas buscamos locali
zá-los corretamente. Estamos convencidos de que as
dificuldades da seguridade social brasileira não estão
no valor, nem no número de benefícios. Apontamos
três aspectos que necessitam de urgente correção:
suspender os desvios de fontes da seguridade social

pelo FEF, acabar com a permissividade com os gran
des sonegadores e retomar o desenvolvimento eco
nômico, evitando a falência de grande parte do setor
produtivo e conseqüentemente o desemprego, com
redução importante de fonte da seguridade.

Indiferente a isso, o Governo atinge o trabalha
dor de diversas formas. O chamado "Fator Previden
ciário" provoca uma redução de quase 30% no valor
do benefício dos homens. Para se aposentar com o
valor integral, o brasileiro teria que trabalhar pelo me
nos mais cinco anos. Oprojeto é ainda mais cruel com
as mulheres. Em alguns casos chega a provocar re
dução de 70% no valor do seu benefício. Para receber
a aposentadoria integral, a mulher teria que trabalhar
em média mais dez anos. O trabalhador seria punido
por se aposentar no prazo definido pela Constituição.
Este é levado a permanecer mais tempo na produção,
fecha o acesso a mais postos de trabalho, numa épo
ca de desemprego cruel, e adia a aposentadoria para
o mais próximo possível da morte.

Imporalterações na Previdência que prejudicam
os aposentados não ajuda a combater a pobreza nem
o déficit público. A cada crise que abala nossa econo
mia o Governo diz que o pior já passou e exige novos
sacrifícios da sociedade. Mas o que está errado é seu
modelo econômico e social. Somente entre janeiro e
maio deste ano o Governo gastou R$27,1 bilhões,
sendo R$22,2 bilhões com os juros e R$4,9 bilhões
com a amortização. Esse volume de recursos é qua
tro vezes maior que toda a desposa do Ministério da
Saúde no mesmo período.

O Governo sabe que o caminho é outro. Mas,
submisso às imposições dos acordos com o Fundo
Monetário Internacional, tenta jogar mais uma vez o
peso de seus erros e desajustes sobre os trabalhado
res e a sociedade. Acredito que a sociedade e a Câ
mara dos Deputados criarão alternativas que assegu
rem os direitos dos trabalhadores e dos aposentados.

Trato ainda, Sr. Presidente, de outro tema., A
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan
ceira - CPMF - foi criada em janeiro de 1997 como
um socorro à saúde pública, pois o orçamento apro
vado pela maioria governista no Congresso Nacional
era insuficiente para atender à demanda popular. A
contribuição foi vinculada constitucionalmente ao
Fundo Nacional de Saúde eclaramente caracterizada
como um recurso a mais, não para pagar dívidas ou
substituir as fontes já existentes.

Após seis meses de vigência, contrariando seu
objetivo inicial, o dinheiro da CPMF foi utilizado não
para o desafogo ou desenvolvimento da saúde no
Brasil, mas como fonte de pagamento de dívidas con-
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traídas desde 1992 pelo Tesouro Nacional. Ao todo,
45% do dinheiro arrecadado pela CPMF, que seria
somado ao orçamento da Saúde, foi ilegalmente des
viado. O resultado favorável da Justiça Federal do
Estado do Rio de Janeiro à ação popular impetrada
pela bancada do PCdoS é prova cabal dessa afirma
ção.

A CPMF também passou a substituir as fontes
principais, como se o dinheiro arrecadado entrasse
por uma porta e as outras contribuições saíssem por
outra. Só para se ter uma idéia, em 1995 e 1996, a
Cofins, Contribuição para o Financiamento da Seguri
dade Social, e a CSll, Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, representavam algo em torno de 80%
dos recursos para a saúde. Após 1997, e particular
mente a partir de 1998, a Cofins e a CSll baixaram
para 46%, em média. E não foi suficiente para o Go
verno. O Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) recolhe
20% de todo o orçamento rubricado, forma tortuosa
de deslocar mais dinheiro para o caixa único e cum
prir seus acordos com instituições financeiras. O FEF
lucrou com o dinheiro da CPMF e desviou R$1,3 bi
lhão em 1997 e R$1 ,67 bilhão em 1998.

Mesmo com a CPMF, o orçamento para a saúde
é decrescente. Agora, o Governo não só conseguiu
prorrogá-Ia como também aumentou a alíquota. Pas
sou de 0,2% para 0,38%. A saúde continuará com
0,2%. O acréscimo de 0,18% vai para cobrir o falso
déficit da Previdência, que o próprio Governo desvia,
prejudicando o pagamento dos benefícios aos apo
sentados e pensionistas.

A evolução do Governo Federal nas mãos do
atual Presidente caracteriza-se por permanente e
crescente confisco de recursos do orçamento social
para beneficiar o capital financeiro. Esse quadro foi
agravado em 1999 pela implementação do chamado
ajuste fiscal, que favorece bancos e empresas priva
das, numa flagrante violação da probidade adminis
trativa.

A prorrogação da contribuição teve o voto con
trário da Oposição. O desvio do dinheiro de sua finali
dade fere a dignidade e os direitos fundamentais do
povo. Não é possível conviver com a falta de assistên
cia, endemias, leitos fechados, preço abusivo de me
dicamentos, mortalidade materna, de crianças e ido
sos.

A CPMF foi transformada numa cortina para en
cobrir a verdadeira fraude praticada pelo Governo. Vi
rou um instrumento para disfarçar os crimes cometi
dos contra o orçamento social. O p de provisório pare
ce ser de permanente. É uma contribuição imoral.
Precisamos garantir financiamento definitivo para a

saúde a fim de im~dirque a vida dos cidadãos brasi
leiros fique ao sabor dos inescrupulosos de plantão.

Sr. Presidente, após a aprovação do Projeto de
lei nll 1.527, de 1999, não posso deixar de me sentir
um pouco vitoriosa. Mais do que a sensação do dever
cumprido, pude perceber, durante todo o processo da
discussão iniciada a partir de meu substitutivo, que,
apesar do voto favorável de 301 deputados federais, a
consciência da gravidade das alterações propostas
estava presente em todos eles. A defesa, não tão ar
dente, demonstrava a incapacidade dos parlamenta
res da base do Governo em manter seus argumentos.

O argumento do déficit, mesmo que fosse ver
dadeiro, não justifica o desrespeito ao texto constitu
cional e, muito menos, a promoção da maior política
de redução de benefícios já vista em nossa história,
mesmo porque a Previdência Social brasileira é man
tida por uma pluralidade de fontes, impedindo que
possa ser analisada sob um único prisma: contribui
ção sobre a folha de salários de um lado e despesas
de outro. A Constituição Federal possui um capítulo
"Da Seguridade Social", que tem como essência a so·
Iidariedade. Estabelece que as fontes de financia
mento são plurais com a contribuição de cada traba
lhador, do empregador e contribuições sociais inci
dentes sobre o lucro e faturamento das empresas,
além da CPMF.

Essa pluralidade é de conhecimento de todos os
membros do Parlamento, em especial os da Comis
são de Seguridade Social. Não podemos falar em pre
vidência, mas sim em seguridade ao tratarmos de ar
recadação e despesa. O Governo tem colocado como
centro de suas argumentações a iminente implosão
do caixa da Previdência. Apresenta à sociedade da
dos que distorcem a realidade e se mostram inade
quados à tentativa de provar o chamado déficit. Res
salto aqui alguns pontos levantados em meu parecer
e incorporados pelo substitutivo do Deputado Jorge
Alberto (PMDS - SE).

A inclusão dos trabalhadores avulsos na cate
goria de contribuinte individual foi fortemente comba
tida em nosso relatório. O projeto original pretendia
igualar trabalhadores autõnomos, empresários e os
trabalhadores avulsos. Ao ser equiparado à situação
do autônomo, o trabalhador avulso teria alterado a
sua forma de contribuição, que passaria a ser por
meio do carnê individual. O trabalhador avulso pos
suí, como reconhece a Mensagem Governamental,
vínculo com o órgão gestor de pessoal, que contribui
para a Previdência Social, como todos os entes patro
nais. Não é, portanto, um contribuinte individual,
como fazia crer a proposta.
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Se mantida a redação do projeto, o seu direito abrangente. Estamos atentos e atuantes na votação
previdenciário passaria a depender exclusivamente no Senado e já concluindo a ação direta de inconstitu-
da sua capacidade individual de guardar esses com- cionalidade para o Supremo Tribunal Federal.
provantes. Hoje, esse ônus é de responsabilidade so- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero
lidária: trabalhador e órgão gestor de pessoal. ainda falar sobre o apagão ocorrido no dia 11 de mar-

Além disso, atualmente sua contribuição é pro- ço, que mostrou à população o que significa privatizar
porcional ao seu salário, tal qual o empregado. Na ca- o setor elétrico. Até hoje, o Operador Nacional do Sis-
tegoria de contribuinte individua', sua contribuição se- tema (ONS), empresa privada, não chegou à conclu-
ria de 20%, podendo ser reduzida para 11% se a em- são se o apagão foi provocado por um raio em Bauru,
presa não sonegar à Previdência. A proposta não só São Paulo, ou se foi um problema técnico. Enquanto
aumenta os encargos do trabalhador avulso como isso, os prejuízos ocorridos na indústria, comércio,
também condiciona a sua contribuição ao adimple- agricultura e o desconforto de milhões de brasileiros
mento da obrigação atribuível à empresa. Esta foi a com o incidente ficam por conta da população.
primeira das grandes conquistas de nosso relatório, É nesse contexto que o Governo Federal quer
mas não foi a única. complementar a privatização do setor elétrico. A pro-

No que se refere à licença-maternidade, o proje- posta é dividir Furnas em três empresas: Furnas Ge-
to pretendia não só instituir carência para a nova cate- ração 1 (FG1), Furnas Geração 2 (FG2) e Furnas
goria de contribuintes como alterar a fonte pagadora Transmissão. A cisão daria origem a Furnas Geração
do benefício. Hoje, o pagamento é feito pelas empre- 1 (FG1), a mais rentável e atrativa ao capital privado e
sas, efetivando-se a compensação quando do reco- com ampla capacidade de geração de lucro. Furnas
Ihimento das contribuições sobre a folha de salários. Geração 2 (FG2) ainda tem seus investimentos sendo
A proposta do Governo previa que o pagamento des· amortizados. Nesse caso, a privatização teria como
te benefício se desse diretamente pelo INSS. Preten· conseqüência imediata a elevação dos custos da
dia, desta maneira, retirar o amparo legal que hoje é energia em quase 100%, recaindo esses valores SOM

garantido às seguradas que recebem este benefício, bre os consumidores. A terceira seria Furnas Trans-
no caso do não-pagamento pela empresa. No texto missão, a parte menos rentável e atraente do sistema
aprovado, a carência foi exigida apenas das segura- ao capital privado. A aquisição dessa parte exigirá
das que passariam a ser cobertas pelo benefício, au- muitos investimentos, e a lucratividade será baixa ou
tônomas e empresárias, e o tempo foi reduzido de deficitária. Como contrapartida, seus custos seriam
doze para dez meses. A alteração da fonte pagadora, elevadíssimos, e o consumidor pagaria com a eleva-
lamentavelmente, foi mantida. ção tarifária.

Quanto ao cálculo do benefício, não pudemos Furnas é uma empresa estratégica para o País.
avançar, principalmente por não se tratar simples- Fornece 88% da energia consumida no Rio de Janei-
mente de questão matemática e de redução de bene- ro, 45% em São Paulo, 95% no Distrito Federal, 82%
fícios. O objetivo claro da proposta é a implantação de no Espírito Santo, 38% em Goiás e 45% em Minas
um novo modelo, a previdência privada. Os pontos in- Gerais. Foi criada pelo Governo Juscelino Kubitschek,
constitucionais gerados a partir do fator previdenciá- em 1957, para suprir a necessidade de energia às no-
rio certamente serão combatidos por meio de ações vas indústrias que se instalavam no Centro-Sul do
diretas de inconstitucionalidade. A luta pela mudança País. As empresas concessionárias (privadas) não
do modelo não é tão simples. O combate deve se dar conseguiam expandir seu parque gerador e acompa-
no esclarecimento diário à sociedade, pelos meios a nhar as taxas de crescimento da economia. Havia o
que temos acesso. Os trabalhadores que certamente risco de racionamento. Com Furnas, o País ampliou
serão empurrados para o grande mercado segurador em 33% sua capacidade de geração de energia.
não devem chegar a ele cegos à intenção do Gover- Nos últimos três anos, sua capacidade geradora
no. Nossa tarefa, após a aparente derrota em Plená- foi ampliada em 22%. É uma empresa rentável e nes-
rio, é impedir a legalização de uma profunda redução se último período tem obtido os melhores desempe-
de benefícios, de quem ganha, na maioria das vezes, nhos de sua história. Em 1996, alcançou um lucro lí-
3 ou 4 salários mínimos, e combater o que é inaceitá- quido de R$335 milhões; em 1997, foram R$361 mi-
vel: que o Estado passe a mãos privadas o que é sua Ihões; e, em 1998, o rendimento subiu para R$453 mi-
obrigação. Ihões.

Defendemos a seguridade social solidária, não O Rio de Janeiro é um estado importador de
o seguro social. Defendemos uma previdência pública energia, dependente essencialmente de Furnas. A ci-
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são da empresa coloca sob risco o desenvolvimento e Outro aspecto é que Furnas é lucrativa, estraté-
abastecimento do Rio. gica ao desenvolvimento nacional e ao abastecimen-

A cisão de Furnas não encontra respaldo técni- to de energia para a indústria, comércio, agricultura e
co de estudiosos e especialistas do setor. Oferece um residências de 70 milhões de consumidores. Precisa
grave risco ao abastecimento de energia na principal de novos investimentos, obras emergenciais e reforço
região industrial e econômica do País. O controle da de atendimento nos estados para evitar riscos de raci-
energia foi privatizado, e em pouco tempo ocorreu o onamento ou desabastecimento. A cisão e a venda se
apagão. justificam apenas pela obstinação do Governo Fede-

Com a cisão e a privatização, o risco será infini- ral em entregar tudo o que o Fundo Monetário Inter-
tamente multiplicado. Haverá a pulverização do siste- nacional exige como recurso a ser destinado ao paga-
ma exatamente quando as novas descobertas tecno- mento de juros e serviços das dívidas interna e exter-
lógicas apontam em sentido contrário. Uma reunião na. Dividir e privatizar Furnas é prejudicial ao consu-
promovida pelo Ministério de Minas e Energia a fim de midor e à sociedade. Trago ainda outro assunto, Sr.
debater a questão mostrou que há muito o assunto é Presidente, S~ e Srs. Deputados. Expresso aqui não
extremamente polêmico. apenas declarações conceituais, mas também do

Os Governadores Anthony Garotinho (RJ) e Ita- próprio processo político que estamos vivendo. Estou
mar Franco (MG) já se colocaram contra a cisão e a há oito anos na Comissão de Seguridade Social e Fa-
privatização, posição compartilhada, pelos Secretári- mília e estive permanentemente na discussão da re-
os de Energia desses estados, Wagner Victer Granja forma da Previdência.
e Paulino Cícero de Vasconcelos. Parlamentares, Esse debate enfrenta três grandes questões: a
técnicos, especialistas e estudiosos do setor também primeira, a divulgação de que a Previdência é a causa
são contra. A população não foi ouvida, mas foi atingi- de todos os problemas da nossa crise econômica e fi-
da pelo apagão. nanceira; por causa disso, a satanização da imagem

A cisão e a privatização representam um con- do serviço público e da Previdência Pública. O segun-
tra-senso. Os Estados Unidos da América, que man- do aspecto é esse debate ocorrer no momento de
têm 95% de suas geradoras nas mãos do Estado, ca- conclusão da reforma da Previdência e do ajuste eco-
minham em sentido inverso, verticalizam e centrali- nômico do Governo Federal. E o terceiro grande pro-
zam cada vez mais as atividades e o controle. Em blema que cruza com esse debate são as denúncias
todo o mundo, os principais movimentos empresariais postas pela imprensa da credibilidade do Governo.
na área de energia elétrica e em outros setores apon- Não podemos desconsiderar o embate político que se
tam para fusões e megafusões de empresas. Essa é a está dando neste momento no Congresso Nacional e
forma de enfrentar a concorrência, gerar competitivi- na relação do Estado com a sociedade.
dade e melhorar os serviços prestados. Acho o texto constitucional de 1988 muito avan-

O aumento de tarifa para o consumidor também çado, sobretudo no Capítulo da Seguridade Social e
é evidente. Furnas vende energia elétrica pela meta- Família. O estabelecimento das diretrizes e conceitos
de do preço da Ught, que, privatizada, cobra uma das enfrentou, naquele período, distorções e problemas
tarifas mais elevadas do mundo. Outro aspecto é que vivenciados pela Previdência, pela Saúde e pela
Furnas tem atuação destacada na área de controle Assistência Social ao longo de décadas.
de cheias, irrigação, abastecimento de água potável, Se olharmos para a crise do modelo previden-
navegação, recreação e desenvolvimento integrado ciário, veremos que a Constituição brasileira enfren-
dessas regiões. O leitor poderá imaginar o compro- tou questões que hoje não são enfrentadas nas cons-
misso das empresas com aplicação de capital nessas tituições européias em relação aos seus modelos pre-
áreas que não dão lucro. videnciários.

O capital privado visa ao lucro fácil e rápido. Aqui, ao contrário de muitos modelos previdenciá-
Normalmente não investe em infra-estrutura. Furnas rios do mundo inteiro, não baseamos a Previdência
exige que todos os seus projetos sejam feitos por em- apenas na contribuição do empregado e do emprega-
presas brasileiras, o que favorece a geração de ren- dor. Buscou-se exatamente a universalidade de um sis-
da, emprego e o desenvolvimento de tecnologia naci- tema de proteção social e a contribuição plural de fontes
onal. Privatizar é entregar nas mãos de empresas pri- onde a sociedade, sob os mais diferentes aspectos,
vadas o fluxo dos rios, o abastecimento de água, par- contribui para o Sistema de Seguridade Social.
te do meio ambiente e da natureza. Esses são bens e Por isso, estou convencida de que a crise no
patrimônios da sociedade. Brasil não está no modelo previdenciário. Aqui nós
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buscamos a folha de salário dos trabalhadores ou a
sua contribuição autônoma e o faturamento e lucro
das empresas. Ainda temos apossibilidade constituci
onal aberta na sua regulamentação e nas suas leis de
custeio e de benefício, para que busquemos outras
fontes. Objetivamente essas fontes teriam que sair do
capital, e não do trabalho.

É o conceito de solidariedade. Quem ganha
mais passa a contribuir para quem ganha menos. Tem
que se dar sobre quem ganha mais de dentro do sis
tema capitalista e de quem acumula riqueza e capital.
É exatamente o conceito plural de fonte que a Consti
tuição estabelece no Brasil, garantindo - pelo menos
nas suas grandes diretrizes - que o seu modelo não
entre em crise.

É óbvio que toda relação de um modelo estabe
lecido na Constituição se relaciona com a crise do ca
pital, e esta nós estamos vivendo, a crise do capitalis
mo. Não quero dizer que ele não tenha fôlego, que vai
acabar, que está às portas do seu término. Não é isso.
Mas essa crise internacional, de modelo, não é con
juntural, é uma crise estrutural do sistema capitalista,
e, obviamente, isso tem repercussão em todas as coi
sas que estamos debatendo aqui.

A forma como os governos e os países respon
dem a essa crise geral não é igual. A índia está viven
do uma crise menor do que a brasileira. A Malásia
está tendo mais coragem de enfrentar sua crise do
que o Governo brasileiro.

O problema é que fizemos a opção de recolocar
a economia norte-americana na hegemonia, com a
supremacia do dólar como moeda forte. E, na busca
dessa supremacia norte-americana, estabelece
ram-se regras e diretrizes que alguns países optaram
por entrar e outros não. O Brasil optou por entrar.

Nesse processo entramos inclusive no debate
da mudança de concepção de Estado. Em quais se
tores da economia teremos comando? Em quais
segmentos abriremos mão na economia e na política
social brasileira para satisfazeràs grandes potências?

Quero afirmar que a reforma da Previdência que
se faz hoje no Brasil não é para viabilizar a Previdên
cia. É para abrir o seu volumoso potencial de recursos
para o mercado segurador privado. Esse é o sentido
da reforma da Previdência no Brasil.

Esta reforma é uma colcha de retalhos, uma reti
rada de direitos e não uma solução dos problemas da
Previdência, sob a ótica da questão do nascimento e
do prolongamento da vida, do sistema de proteção
social e da solidariedade, de receita e despesa e no
que diz respeito ao empregador e empregado.

A União é o maior devedor da Previdência Públi
ca e está obrigada a colocar dinheiro, orçamento fis
cal no sistema previdenciário, e não coloca; ao con
trário, retira-o. Não é o Tesouro que sustenta a Previ
dência, é a Previdência que sustenta o Tesouro.

Portanto, este orçamento não pode ser conside
rado deficitário. Hoje, pela norma constitucional, não
pode existir o conceito de rombo da Previdência, pode
existir o conceito de rombo da Seguridade. Se temos
uma Previdência sustentada de forma plural, não po
demos discutir o déficit olhando a fonte do empregado
e a despesa. É limitado, porque temos Cofins, lucros e
outras fontes que podemos utilizar. Não há rombo da
seguridade social. Não há rombo na Previdência So
cial.

É muito mais fácil usar o argumento dos rombos
nos marajás privilegiados do serviço público e dizer
que a Previdência é a mãe de todos os males. Mas o
Governo fez uma política de câmbio fixo, de liberdade
de capitais, de juros a 40% ou 50% ao ano. Fizeram a
dívida pública explodir de 60 bilhões para 400 bilhões
de reais. Estamos pegando todo o Orçamento da Re
pública para pagar a banqueiro e credor, nacional e
internacional. Isso o Governo não vai dizer.

É muito fácil jogar a responsabilidade naquilo
que não existe. Há distorções na Previdência? Há.
Mas não estão nas diretrizes constitucionais. As nos
sas distorções são outras. Poderíamos ter modifica
ções no sistema previdenciário, na legislação infra
constitucional e no plano de custeio e benefícios, mas
não na diretriz do sistema de proteção social e. da se
guridade como sistema de solidariedade.

Aliás, se o Governo considera que há uma crise,
a solução não se está dando no âmbito da solidarie
dade. Ele está empurrando o usuário, o beneficiário,
para o seu sistema individual de capitalização. Eu não
acho que o sistema público tem que ser um sistema
de capitalização. Não podemos transformar benefíci
os em capital de risco. Na crise da Ásia, os fundos de
pensão perderam US$10 bilhões. E quem garante
agora a aposentadoria dessas pessoas que contribuí
ram a vida inteira?

Aqui temos o exemplo da Caixa de Pecúlio dos
Militares (CAPEM!) e outros sistemas que foram para
o espaço porque viraram capital de risco e de aplica
ção. Então, não é possível discutir um sistema previ
denciário público e básico sob a ótica da capitaliza
ção, e sim da repartição, porque senão ele deixa de
ser solidário, deixa de ser seguridade para ter o con
ceito de seguro.

Quando vemos o pacote de ajuste econômico,
pergunto qual é o sentido e a lógica do Governo: em
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primeiro lugar, considerar que o p!oblema não é do semprego do Governo Federal. E no ajuste não tem
Brasil, é uma crise internacional. E claro que é uma uma tributação sobre o capital, nem o aumento do
crise internacional. Mas o Governo brasileiro optou IOF, que estaria estabelecido durante o processo ele-
pelos acordos internacionais; retirou do Estado brasi- itoral.
leiro a responsabilidade por sua própria economia e Não há nenhuma tributação sobre a importação
pelas suas políticas sociais; fez com que o País, em de supérfluos, nem sobre o capital que entra no País.
nome da modernidade, voltasse ao início do século. A liberdade para esse capital é total. Esse dinheiro
Estamos voltando ao trabalho escravo, à desindustri- poderia estar centralizado no câmbio pelo Banco
alização, à doação das estatais. O Governo está des- Central e na hora da saída ser tributado num nível tão
truindo nossos instrumentos de desenvolvimento. alto que não pudesse sair, mantendo-o no País.

Veja o que se faz com a universidade pública e Mas onde o Governo faz o ajuste? Impõe contri-
os institutos de pesquisa. O que foi feito de desenvol- buição ao inativo. É a idéia absurda da contribuição
vimento científico e tecnológico no Brasil saiu dos ins- sobre o benefício de quem já contribuiu. Inativo contri-
titutos públicos de pesquisa, como Fiocruz, Unicamp, buir de novo para a Previdência é uma disfunção con-
USp, Ufrj, COp, Cenpe, Cepeo; tudo isso é instituto ceitual que não podemos aceitar. O que ele está rece-
público. E isso foi construído com muito esforço. Veja bendo não é salário, é benefício sobre a contribuição
o papel da Eletrobrás, que nos tirou da época da lam- que ele já fez.
parina e ajudou a desenvolver energia, petróleo e te- Outro absurdo é a Previdência primar pelo equi-
lecomunicações. líbrio financeiro atuarial. Equilíbrio financeiro atuarial

Às vezes esses progressos foram feitos com o pode ser não pagar ou aumentar a alíquota para 50%,
sacrifício da democracia, mas não estamos negando ou eliminar os aposentados. A Previdência deve pri-
esses avanços. Hoje, contudo, em nome da moderni- mar pela garantia do beneficiário. Aliás, o Governador
dade, estamos destruindo o que foi feito. Podemos re- paulista Mário Covas, que é <:10 PSDB, tem essa opi-
troceder um século. nião. Segundo ele, "na hora em que você diz que só

Vejamos outro exemplo: a carteira de trabalho pode pagar até 12% ao aposentado e pensionista, só
está deixando de existir. Eles entendem que isso é um há duas soluções: ou aumentar a alíquota deles ou
instrumento anacrônico. O Ministro Paulo Paiva, en- matá-los". O equilíbrio financeiro atuarial como pre-
quanto Ministro do Trabalho, tinha essa opinião. O Mi- missa é a visão da saída econômica e não do direito à
nistro Edward Amadeu não fala nada, porque ele tem cidadania. Então, o que o Governo faz? Aumenta a
aquele perfil de yuppie, de quem não tem absoluta- contribuição do servidor público para 20%. Daqui a
mente nada a ver com o trabalhador brasileiro. Até o pouco pode ir a 30% ou 40%. E faz isso por medida
nome dele é Edward, estrangeirado, coisa de cabeça provisória. E mais: institui a demissão temporária.
de colonizado. Além disso, promove um corte no Orçamento de

O ex-Ministro do Trabalho dizia que carteira de R$B,7 bilhões. Esse dinheiro sai da saúde, da educa-
trabalho era coisa do passado. Então, a primeira per- ção, da infra-estrutura, entre outros. A saúde ficou
gunta que fazemos é a seguinte: como é que um go- sem R$1 bilhão, exatamente no custeio, ou seja, na
verno que joga o país na recessão e para a informali- sustentação dos hospitais, medicamentos e repasse
dade do trabalho tem autoridade moral e política para de verba para os municípios.
falar em Previdência? A contribuição para a Previdên- Na educação o corte é de R$1 ,5 bilhão apenas,
cia sai dos trabalhadores e das empresas que correm com elevação da Cofins. É bom que estejamos aten-
o risco de fechar. De acordo com o Governo, a pers- tos a isso. Subiram a Cofins, que é uma contribuição
pectiva de crescimento para 1999 é de menos 1% do social, e compensaram no Imposto de Renda da Pes-
PIB. soa Jurídica. É uma transferência imediata dos esta-

Um Governo que coloca 52% do mercado de dos e municípios para a União. Por quê? Porque a Co-
trabalho na informalidade e diz que carteira de traba- fins não se reparte com estados e municípios. A Co-
lho não precisaria existir não tem autoridade para fa- fins vai para o caixa único do Governo. É ele que a re-
lar em rombo da Previdência. O Governo chega ao colhe. Na verdade, o INSS deveria recolher, mas
absurdo de dizer que, para combater o desemprego, quem o faz é a Receita. Na hora da compensação no
a solução é a demissão transitória e institucionaliza- Imposto de Renda, isentam-se as empresas de um
da. É o contrato provisório, a demissão transitória, terço sobre esse imposto. Isso reduz o tributo fiscal, o
sem benefícios, com uma bolsa de R$200,00, sem di- Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo
reito trabalhista. Essa é a política de combate ao de- de Participação dos Municípios (FPM).
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Na educação o corte foi de R$500 milhões, feito
diretamente na proposta orçamentária. Ao todo, fo
ram R$2 bilhões em corte nessa área. É a asfixia dos
estados e municípios, uma intervenção branca no
pacto federativo.

Os cortes no FPE e no FPM, e daqui a pouco o
aumento do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), é
uma forma descarada de desvincular orçamento ru
bricado. Digo isso porque o FEF vai botar a mão no di
nheiro da CPMF e da seguridade para juntar em um
caixa único. É isso que o Governo chama de Orça
mento Fiscal na Previdência do servidor público. Ele
pega o FEF, na seguridade, no regime geral, e o trans
forma em encargo previdenciário da União.

Quem tira de um trabalhador um salário mínimo
para pôr na aposentadoria do servidor público é o pró
prio Governo. Se ele colocasse a sua parte, não preci
saria do FEF para pôr as mãos no Regime Geral de
Previdência.

Essas medidas que se vão acumulando no cha
mado pacote fiscal são em nome de quê? De arreca
dar R$28 bilhões para pagar uma parte dos juros do
adicional da dívida. É aqui que se asfixia, que se corta
e se mata gente na porta de um hospital. E acho que
isso vai aumentar, infelizmente.

Com esse pacote, a dívida pública vai passar de
38% do PIB para 44% ao final do ajuste. E nós temos,
em perspectiva, com juros de 20% ao ano, uma dívida
de R$72 bilhões para pagar em 1999. O Governo vai
arrecadar R$28 bilhões, fazendo todos esses crimes
listados aqui no pacote.

Isso vai demonstrando qual é a opção desse
Governo. Ele foge para a frente. Cada vez que quebra
um país lá fora e que tem o mesmo modelo que o nos
so, que se encaixa na mesma rede articulada pela su
premacia de algumas potências, o Governo tem que
sair correndo para fazer ajustes maiores contra o
povo.

Essa estabilidade é inexistente. Nós podemos
ter estabilidade apenas na paridade da moeda, mas a
estabilidade da economia foi embora. Perdemos o co
mando sobre a gestão econômica do País. E, em
nome da financeirização do orçamento público, esta
mos colocando o País para servir aos credores.

O Governo não tem projeto de desenvolvimento
nacional, não tem proposta para o desenvolvimento
do mercado interno nem proposta para gerar empre
go. Ao contrário, está acabando com os empregos em
função da alta dos juros e da destruição da indústria
brasileira. A reforma da Previdência se encaixa nisso.
É assim que temos que enxergar. Essa reforma não
corrige distorções, nem mesmo o regime geral. Quan-

do se discute o mesmo regime para todos, que é um
debate conceitual, isso poderia ser feito sem que
trouxesse nenhum problema.

Não é nesse ponto a nossa oposição à reforma
da Previdência. É que, quando se diz "o regime básico
é igual para todos, vamos olhar o regime geral, por
que aconteceu", pegou-se um valor de R$1.200,00
para pôr na Constituição. Isso é manter teto em dez
salários? Na verdade, é uma forma torta, enviesada.
A Previdência será cada vez menor.

Na hora em que se põe um valor fixo na Consti
tuição, está-se dizendo que o regime geral não pode
rá ultrapassar R$1.200,00. O salário mínimo foi para
R$130,00, portanto o texto já está abaixo de dez salá
rios mínimos. Quando for para R$200,00, estará em
três, que é a intenção real do Governo. Trazer a Previ
dência Pública para este tamanho é empurrar o usuá
rio para a previdência privada.

Quando se estabelece um teto em números ab
solutos, está-se dizendo que a Previdência Pública
vai ser cada vez menor. Acima dos R$1.200,00 é pre
vidência complementar, o que é inviável. É mentira
que exista ou que existirá previdência complementar
pública. Isso não é verdade, até porque não é inten
ção do Governo.

O acordo é abrir o mercado para as seguradoras
que já entraram no Brasil articuladas com vários ban
cos nacionais, sedentas para que esse mercado se
abra, para que possam abocanhar R$200 bilhões,
que é hoje o mercado segurador do Brasil.

A previdência complementar, nos moldes em
que foi posta, não se sustenta, é draconiana. A condi
ção para que o servidor entre na previdência comple·
mentar é tão inviável que não ocorrerá. O Fundo de
Pensão fechado também vai acabar, porque não tem
como estabelecer a relação de um para um para que
esses fundos consigam se manter. Um ou outro pode
ser, mas a maioria vai acabar.

E para que acabar com o fundo complementar
fechado? Para todo mundo ir para o fundo aberto.
Todo sentido da reforma é a redução da Previdência
Pública para, em nome dessa redução, dar este espa
ço ao mercado segurador aberto. Aliás, esse Governo
mente demais; mente nos números, mente na sua in
formação, mente para tudo. Então, não podemos ace
itar que, em nome do combate aos privilégios, que
não foram combatidos nessa reforma, não porque a
Oposição não quisesse, o Governo é que não tinha in
teresse, faça-se então uma reforma só em cima dos
benefícios. Não podemos aceitar que de repente se
acabe com o regime do servidor em nome de uma
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igualdade que não existe. O regime geral também
está acabando, está sendo reduzido.

Queremos uma reforma séria, um regime geral
básico para todos, uma previdência complementar
viável, pública, que garanta a solidariedade. Para que
essa previdência exista, precisamos combater o so
negador, com quem o Governo se abraça. É preciso
aumentar a arrecadação, estabelecer novas fontes
sobre o capital e não sobre o trabalho para a susten
tação de um sistema de solidariedade. Isso tudo nós
podemos discutir.

Agora, acaba-se com a Previdência pública, in
viabiliza-se a previdência complementar em nome de
financeirizar o orçamento da Previdência e o orça
mento das políticas sociais. Isso nós não vamos acei
tar. Vamos resistir até o fim, como fizemos até aqui. E
algumas coisas vão bater lá no Supremo. O problema
é que o Supremo responde mal. Saiu da primeira ins
tância, tudo pode acontecer, lamentavelmente. O Pro
curador-Gerai da República é indicado pelo Presiden
te. Engaveta tudo. O Ministério Público, órgão que
pode representar contra o Estado, está completa
mente amarrado. Inclusive estamos coletando assina
turas para uma emenda constitucional, para que o
Procurador-Geral da República seja eleito na carreira,
acabando com essa dependência política que Minis
tério Público tem do Executivo.

Não quero aqui entrar em especificidades de
cada ponto da reforma, porque essas todos nós co
nhecemos, como Procuradores da Previdência. Eu
quis trazer aqui uma visão contextualizada na ques
tão política e conceitual que se vai estabelecendo.

É lamentável vermos que, na medida em que
eles vão entrando, a nossa democracia vai sendo
cada vez menor. Enquanto o Ministro Pedro Malan es
tava no plenário fazendo de conta que debatia conos
co o ajuste - e eu mesma disse a ele que aquilo era
uma conversa de surdos, porque ele usa os dados
como quer, parece que não lemos economia nem po
lítica -, as seis medidas provisórias estavam sendo
editadas. O Executivo governa por meio das medidas
provisórias. Então, para que discutir, se na hora em
que estou debatendo no plenário da Câmara dos De
putados já se estão editando as seis medidas provisó
rias?

A democracia é apenas uma fachada, porque o
que se diz à população não é a verdade. O que se co
loca como centro do problema não é a verdade. A pe
riferia se transforma no centro, e o centro desaparece
como razão. A razão da nossa crise não é a Previdên
cia. A razão da nossa crise é o modelo em que nos
enfiamos ao estabelecer supremacia para os países

hegemônicos e fazer comql,!e o nosso seja um país
de serviços de péssima qualidade.

Para que desenvolvimento científico e tecnológi
co se nós seremos um país de importadores para
poucos consumirem? A maioria não vai conseguir
consumir mais nada; um país de exclusão social total.
Para que universalidade de direitos? Querem a exclu
são. Se a exclusão é que manda, a universalidade de
direitos é uma heresia.

Nesse caso estamos na contramão. Somos os
dinossauros, anacrônicos, jurássicos, com muito or
gulho. Para mim, defender e~ses conceitos são ques
tões fundamentais. Podem dar o nome que quiserem
para quem defende a Previdência Pública, a saúde
universal e os direitos dos trabalhadores. Eu vou ser a
maior jurássica deste País se os senhores quiserem,
mas continuarei fazendo a defesa desses direitos que
considero historicamente justos.

No centro da nossa ação política tem que estar
o cidadão. A economia tem que servir ao cidadão, e
não o contrário, onde o cidadão serve à economia e à
acumulação de capital dê alguns grupos privilegia
dos. Esses grupos concentram renda e fazem com
que o mundo se defina a partir da sua estratégia de
acumulação de riquezas.

Se quisermos sair da crise, temos que parar de
pagar os juros. Acho que tem de se recolocar no debate
a questão da suspensão do pagamento de juros. Vamos
tributar a importação, devolver a carteira de trabalho
para contribuir para a Previdência, enfrentar os
sonegadores, centralizar o,câmbio, baixar juros, senão
a economia não consegue crescer para colocar o
dinheiro deste País naquilo que serve ao cidadão.

Enquanto trabalharmos aqui para sustentar a
economia de alguns que acumulam, não teremos saí
da. E não é acabando com a Previdência Pública que
vamos solucionar a crise, porque esse ajuste propos
to pelo Governo é absolutamente inútil. Não vai servir
para nada, a não ser manter a credibilidade do Gover
no com aqueles que querem, cada vez mais, locuple
tar-se em nome da sustentação dessa ordem injusta
e do poder do capital.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nelson Marchezan.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sre e Srs.
Deputados, desejo, em primeiro lugar, agradecer ao
Deputado Dr. Heleno, que não pôde comparecer a
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esta tribuna por razõespessoais, a gentileza de me
ter oferecido o tempo que lhe cabia.

S. Ex!! proporcionou-me assim a grande oportu
nidade de retornar à tribuna para dizer que amanhã a
Comissão de Educação deverá se pronunciar sobre o
parecer e o substitutivo que apresentamos ao Plano
Nacional de Educação, que engloba dois projetos, um
de autoria do Deputado Ivan Valente e outro de auto
ria do Poder Executivo. Este último, embora encami
nhado a esta Casa pelo Presidente da República, foi
elaborado sob a orientação do Ministro da Educação,
Sr. Paulo Renato Souza, ouvidos os mais importantes
e representativos segmentos da sociedade brasileira.

Se aprovado na comissão, neste Plenário e, de
pois, no Senado Federal, esse plano deverá estabele
cer as metas da política educacional brasileira para
os próximos dez anos e, conseqüentemente, fazer
com que estados e municípios também tenham pIa
nos complementares que tratem das metas a serem

.atingidas nos diversos segmentos da educação.

Ao abordar este assunto, desejo dizer que a co
missão trabalhou ao longo de mais de um ano. Recebi
a função de relatar o Plano ainda no ano passado, e
programamos uma série de audiências públicas.
Trouxemos à Câmara dos Deputados todos os seg
mentos da sociedade brasileira propostos pelos De
putados da Comissão, desde o Conselho Federal de
Educação e o Ministro da Educação até entidades li
gadas à área, vindas dos lugares mais longínquos
deste País. Aqui estiveram secretários de estado, se
cretários municipais, técnicos, cientistas, professores
de universidades, funcionários da educação, entida
des representativas do setor, todos eles trazendo sua
contribuição.

Não posso deixar de registrar, Sr. Presidente,
que, se aprovado esse plano, estaremos, depois de
sessenta anos, viabilizando um plano de educação.
Em 1932, um grupo de 25 professores denominado
"Movimento da Educação" tentou apresentar ao País
um plano de educação, e desde então se vem tentan
do isso.

O Brasil, pela sua Constituição, pela Lei de Dire
trizes e Bases da Educação e pelos compromissos
estabelecidos e firmados na Tailândia, assumiu o
compromisso de fazer um plano de educação.

Quero registrar que, graças aos esforços da Co
missão de Educação e da sociedade brasileira, esta
mos na iminência de começar a tomar decisões im
portantes sobre a educação brasileira.

Pretendo, Sr. Presidente, ao analisar esse pIa
no, discorrer sobre alguns subsídios ou algumas nor-

mas que orientaram o trabalho do Relator nessa ma
téria.

Esse plano tem três eixos básicos importantes.
Primeiro, a educação como instrumento de promoção
humana, sobretudo um instrumento que vale por si
só, porque a pessoa que se educa tem mais oportuni
dades de usufruir do mundo em que vive, de contribuir
para ele e de se relacionar melhor com ele. Segundo,
a educação como instrumento de desenvolvimento,
porque, se analisarmos o mundo, vamos ver que os
países que têm mais educação, mais pesquisa, mais
cultura, mais pessoas estudando, trabalhando na
educação, aprofundando conhecimentos, enrique
cendo experiências, realizam melhor os seus objeti
vos, promovem um melhor nível de vida para o seu
povo e se projetam pela tecnologia, pelo nível cultural
e pelo nível educacional. E o terceiro refere-se à edu
cação como grande instrumento para reduzirmos as
distâncias entre as classes sociais, distribuindo me
lhor a riqueza e diminuindo a pobreza.

Sou um Deputado que vem lutando na Câmara
dos Deputados para que tratemos - e este é um dos
eixos do relatório - diferentemente as pessoas que
são diferentes. Não podemos tratar igualmente, em
uma escola, por exemplo, as crianças diferentes em
sua origem, em seu poder econômico, em seu ambi
ente familiar, carentes ou não.

Na medida em que a educação dá esse trata
mento igualitário, ela é um instrumento de exclusão
social, porque a criança que não tem condições de se
alimentar ou de fazer as tarefas em casa, porque não
tem mãe ou pai, tem mãe e pai analfabetos ou, sem
parentes, não pode realizar suas tarefas conveniente
mente, não acompanha de forma satisfatória a escola
e torna-se um excluído. Se permanece na escola, é
tão-somente para ali receber merenda escolar.

O Brasil se vê hoje diante desse quadro doloro
so, em que quase 3 milhões de crianças estão fora da
escola. E, seguramente, o dobro disso freqüenta a es
cola, mas se evade ao final do ano ou não é aprovado.
Esse é um universo que vai além de 8 milhões de cri
anças e, provavelmente, está próximo dos 10 mi
lhões.

E é fácil imaginar como ficam frustrados todos
os esforços que realizamos para reduzir a pobreza no
Brasil. Não há outro instrumento mais forte, efetivo,
concreto, real, humano e promocional do que a edu
cação para reduzir as diferenças e acabar com os
marginalizados, os pobres, os excluídos da socieda
de brasileira. A educação é o grande instrumento de
inclusão social.
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Sr. Presidente, tenho estudado o assunto e luta- Esse é, portanto, um dos eixos que propomos
do com afinco no sentido de efetivar o programa de na educação. Vale a pena conscientizarmos entida-
renda mínima para a educação no Brasil. Agora, pude des governamentais e não-governamentais, famílias,
constatar, ao acompanhar os trabalhos da Comissão bairros de que, se queremos construir uma sociedade
do Senado Federal para erradicar a pobreza - surgiu justa, teremos de começar agora - e neste instante-
em boa hora, fruto do trabalho do Senador Antonio colocando todas as crianças na escolas, em condi-
Carlos Magalhães e da Senadora Marina Silva, que a ções de aprender, e oferecendo aos que não freqOen-
propôs, é presidida pelo Senador Maguito Vilela e re- taram a escola na época adequada oportunidade de
latada pelo nosso colega Deputado Roberto Brant -, retornar a ela a fim de adquirir conhecimento, elimi-
que todos os estudos do Ipea e dos órgãos que exa- nando-se, dessa forma, o analfabetismo. Assim, as
minam as razões da pobreza e as formas de remo- clareiras serão abertas e essas pessoas poderão
vê-Ia chegaram à conclusão de que a grande solução crescer e ajudar a construir um País melhor.

é a educação. Sr. Presidente, nessa linha, estabelecemos tam-
Na verdade, o que adianta dar a um analfabeto bém algumas prioridades, ora sob exame da Comis-

um escritório bem montado? O que adiantará termos são de Educação da Câmara dos Deputados, cuja
empregos amanhã se parte dos cidadãos é analfabe- Presidenta é a nobre Deputada Maria Elvira. Temos o
ta? De que maneira eles poderão inserir-se na soeie- privilégio de ter ilustres e brilhantes colegas desta
dade para ajudar a construí-Ia? Casa na direção dessa Comissão, assim como o são

Volto a repetir que há uma pesquisa que deveria seus membros, e contamos com sua compreensão.
ser leitura constante para todos 05 que têm responsa- Está sob exame o resultado do trabalho de todos os
bilidade no País, nesta Casa, no Senado, na Repúbli- membros, porque meu trabalho incorpora cerca de
ca, nos estados e municípios. Essa pesquisa, realiza- cem emendas, além das sugestões que recebi das
da pela Faculdade de Ciências Estatísticas do Rio de Srê! e Srs. Deputados daquela Comissão.
Janeiro e publicada no jornal O Estado de S. Paulo, Portanto, desejo que esse relatório seja de to-
pressupõe dois grandes perfis para o Rio de Janeiro. dos os membros da Comissão, inclusive dos que inte-
Um deles refere-se a uma vila recuperada, em bairro gram a Oposição, porque nunca tive a pretensão de
pobre, onde foram implantados saneamento, água, fazer relatório para a Maioria nem para o Governo e
esgoto, escola, posto de saúde, posto policial, calça- considero as contribuições de todos importantes. O
das e ruas asfaltadas, mas não se alterou em nada o que quero, pretendo e reivindico é a idéia de que este
ganho das pessoas. Elas continuaram ganhando a relatório, este plano, não seja só do Governo, mas do
mesma coisa. Em outro bairro, na região metropolita- povo brasileiro, do Governo e da Oposição.
na do Rio, estabeleceu-se o nível educacional das O Sr. Confúcio Moura _ V. ExIl me concede um
pessoas, o que faziam e o que ganhavam. Nesse
caso, a educação determinou seus salários e empre- aparte?
gos. As que tinham somente o primeiro ano do ensino O SR. NELSON MARCHEZAN - Ouço V. ExI
fundamental ou eram analfabetas não tinham empre- com muita atenção, nobre Deputado.
go ou ganhavam salário mínimo. Mas as que tinham O Sr. Confúcio Moura - Cumprimento V. Ex'
de oito a doze anos de ensino fundamental ganhavam pelo assunto abordado nesta tarde, o qual é diferente.
entre sete e dez salários mínimos, sendo que mais de V. Exll não critica ninguém, pelo contrário, está mos-
70% tinham emprego estável. Isso demonstra que o trando rumos a serem tomados por Prefeitos, Gover-
grande diferencial é a educação. nadores, pelo Presidente da República e por nós

O terceiro eixo da educação, cuja proposta é er- todos, pela sociedade civil organizada. O discurso
radicar o analfabetismo do Brasil em dez anos, é ex- de V. Exi é profundo, lógico e aponta, de fato, solu-
traordinário instrumento de modificação da sociedade ções para a situação brasileira. Sua exposição é tran-
brasileira, revolução necessária para que não seja- qOila, basta lê-Ia e segui-Ia, ilustre Deputado Nelson
mos mais os campeões das diferenças sociais e das Marchezan. V. ExlI fala de uma maneira muito tranqüi-
injustiças, pois, apesar do crescimento do Brasil, des- la, sem nenhuma irritação, utilizando o seu conheci-
ta poderosa Nação, desta oitava economia, ainda mento natural e a sua experiência parlamentar. Acre-
pesa sobre nós a pecha de termos 30% da população dito que este é o momento oportuno para o seu proje-
- ou 35%, não sei ao certo - cerca de 40 milhões de to ser seguido por nós todos. Acho que é este o mo-
brasileiros abaixo da linha da pobreza, com boa parte mento. Suas palavras farão eco e terão resposta, se
vivendo na miséria. Deus quiser. Estou do seu lado e serei um aliado in-
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transigente na defesa das suas idéias, que também dos 5 anos, estender essa obrigatoriedade para nove
são minhas. Parabenizo V. Exª. Muito obrigado. anos, incorporando o sexto da pré-escola como um

O SR. NELSON MARCHEZAN - Nobre dos anos do ensino fundamental.
Deputado Confúcio Moura, agradeço a V. Ex!! o aparte, Garantia de ensino fundamental a todos aque-
que incorporo ao meu pronunciamento, pela delicade- les que não tiveram acesso na idade própria ou que
za de suas palavras, que, tenho certeza, representam não o concluíram. Refiro-me, Sr. Presidente, àquelas
os sentimentos desta Casa. De fato, é este o momento, pessoas com mais de 15 anos que não tiveram aces-
porque, se ficarmos a esperar que as circunstâncias so à escola. Assegurar a elas, também, o retorno à
melhorem para que possamos fazer aquilo que é preci- escola independentemente de qualquer idade, como
so, continuaremos sempre tendo desculpas para que se o direito delas a essa escola, que não foi gozado
os nossos meninos permaneçam nas ruas ou traba- na idade adequada, de fato permanecesse - e per-
Ihando; os nossos analfabetos continuem analfabe- manece. Com isso poderemos, seguramente, conclu-
tos; e nossa sociedade com essas diferenças gritan- ir em dez anos a alfabetização de todos os brasileiros
tes, que põem em risco até uma parte do rumo da na- acima de 15 anos, que hoje ultrapassam a casa dos
cionalidade. 14 milhões.

Quero me associar a V. Exª na idéia de desper- Ampliação do atendimento aos demais níveis de
tar esses sentimentos que sei serem comuns a toda a ensino. A educação infantil, o ensino médio, a educa-
Casa, que não são propriedade de nenhum de nós, ção superior, a educação de jovens e adultos, a edu-
embora com eles todos comunguemos. Mas chegou a cação a distância são alguns dos itens que nós preci-
hora de começarmos a fazer alguma coisa. Dia des- samos realmente fazer com eficiência e rapidamente.
ses, lembrava-me do Senador João Calmon, que foi Valorização dos profissionais da educação, com
um guerrilheiro das tabelas mínimas, dos dispositivos particular atenção à formação inicial e continuada de
constitucionais para a educação, que conquistou professores. E com piso salarial e carreira de Magis-
grandes avanços para a edução. Mas a tarefa não ter- tério. Consideramos que a educação brasileira se efe-
minou aí. Agora todos nós temos que nos transformar tivará cada vez mais, em qualidade e quantidade, na
em Senador João Calmon, em professores, em pre- medida em que dermos uma atenção especial aos
gadores, para que possamos executar esse trabalho, professores, quer exigindo-lhes um aprimoramento
que já vem tarde demais. cada vez melhor, quer colocando à sua disposição

Dentro desses três grandes eixos, estabeleci al- cursos à distância, cursos de universidade, e - por
guns objetivos: elevação global do nível de escolari- que não? - o município e o estado patrocinando esse
dade da população; melhoria da qualidade do ensino aperfeiçoamento por meio de bolsas de estudo.·
em todos os níveis - portanto, qualidade e quantidade Por último, um sistema de avaliação e informa-
de ensino; redução das desigualdades sociais e regi- ção em todos os níveis de modalidades de ensino.
onais no tocante ao acesso e à permanência na edu- Neste sentido, o Plano Nacional de Educação
cação pública; democratização da gestão do ensino define, por conseguinte, as diretrizes para a gestão e
nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos prin- o financiamento da educação, as diretrizes e metas
cípios da participação dos profissionais da educação de cada nível e modalidade de ensino, as diretrizes e
na elaboração do projeto pedagógico da escola; e metas para formação e valorização do Magistério e
participação das comunidades escolar e local nos demais profissionais da educação nos próximos dez
conselhos escolares ou equivalentes. anos. Esses são os grandes cinco itens que estamos

Considerando os recursos financeiros limitados propondo para a educação.
e a capacidade para responder ao desafio de oferecer Como me sobram dois minutos, Sr. Presidente,
uma educação compatível, na extensão e na qualida- gostaria de tocar rapidamente em dois pontos: o ensi-
de, com a dos países desenvolvidos, é preciso traba- no universitário e o percentual de recursos para a
Iharmos constante e progressivamente. São estabe- educação, avaliados pelo PIB.
lecidas nesse plano prioridades segundo o dever No ensino universitário estamos preconizando,
constitucional e as necessidades sociais. além do aperfeiçoamento do crédito educativo, algu-

Passo a enumerar cinco grandes objetivos. mas medidas básicas: o aumento de 9% para 30% do
Garantia de ensino fundamental obrigatório de percentual de jovens de 14 a 18 anos com acesso à

oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos, assegu- universidade. A Argentina já tem 40%. O Brasil é um
rando o seu ingresso e permanência na escola e a dos países que tem menor percentual, apenas 9%. E,
conclusão do ensino. Depois, nós queremos, a partir mais do que isso, estabelecemos que esse aumento
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- de mais de três vezes, de mais de 300% - terá de
ser também no ensino público, que passará a asse
gurar, no mínimo, 40% das ofertas do ensino universi
tário brasileiro. Ao final de dez, nós pretendemos che
gar a pelo menos 6 milhões de universitários - segu
ramente mais -, assegurando a no mínimo 40% deles
vaga no ensino público como grande instrumento não
só de formação, mas de pesquisa e extensão.

Ouço, com prazer, meu nobre Vice-Líder e Líder
Ronaldo Cezar Coelho, candidato a grandes empre
endimentos na cidade do Rio de Janeiro.

O Sr. Ronaldo Cezar Coelho - Sr. Presidente,
S~ e Srs. Deputados, não é surpresa ouvir o grande
e experiente Líder Nelson Marchezan versar sobre
educação, um dos assuntos em que foca sua ação
pública. V. Ex~, Deputado Marchezan, referiu-se aos
grandes avanços, sobretudo aos desafios que ainda
temos que vencer na área da educação, que é a ver
dadeira reforma, a mãe de todas as reformas. Quero
chamar a atenção de V. Ex!! para um projeto de minha
autoria que tramita na Comissão de Educação e que
torna obrigatório o registro das notas do Provão no
currículo escolar dos alunos. O bom aluno de uma es
cola média, ou mesmo de uma escola inferior à mé
dia, está sendo prejudicado, seja pelo nível da sua es
cola, seja, muitas vezes, pela maneira com que os
próprios colegas estão boicotando o Provão ou não
fazendo as provas com a seriedade que ele exige.
Como existem em outros sistemas educacionais do
mundo inteiro, fazer constar a nota alcançada no
Provão nacional no histórico escolar do aluno seria
realmente um grande estímulo à educação. Cumpri
mento V. Ex!! pelo notável pronunciamento que nos
traz nesta tarde.

O SR. NELSON MARCHEZAN - Muito obriga
do, meu caro Líder Ronaldo Cezar Coelho, pelo apar
te oportuno. V. Ex!! tocou num ponto no qual não pude
me deter muito em meu pronunciamento e que diz
respeito a uma das muitas contribuições que o Minis
tro Paulo Renato deu à educação brasileira ao instituir
as provas de avaliação, que, no início, foram recebi
das com algum descrédito, com alguma desconfian
ça. Hoje, comprova-se que se trata de um grande ins
trumento de avaliação da universidade brasileira. Os
próprios estudantes, que no começo se negavam a
colaborar, hoje estão fazendo com muito mais assidu
idade essas provas e contribuindo para a avaliação
da sua instituição. Isso tem provocado internamente,
em algumas universidades, verdadeiras revoluções,
porque muitos e muitos professores não davam a de
vida atenção a esse exame.

A sugestão de V. Ex!! veio ao encontro dessa ne
cessidade. Serei apenas um voto na comissão, mas
não terei dúvida alguma em pronunciar-me favoravel
mente à sua proposta, a fim de que todos alunos pos
sam efetivamente contribuir para que haja avaliação
mais completa da universidade. Com isso, ganhamos
todos nós, instituição, alunos e sociedade, que terá
melhores recursos humanos para enriquecê-Ia, en
grandecer nosso País e compensar os esforços feitos.

Sr. Presidente, desejava ainda abordar outros
assuntos, mas não quero, evidentemente, descumprir
o Regimento. Agradeço a V. E~ e aos nobres Deputados
a atenção e o aparte honroso. Seguramente voltare
mos ao assunto quando o Plano vier a Plenário para
exame e decisão. Tenho certeza de que estamos ca
minhando para o cumprimento do nosso dever, ao
elaborar e apresentar à Nação um plano que diria re
volucionário em matéria de educação no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Esta
Mesa agradece ao Deputado Nelson Marchezan a
observância do tempo e o cumprimenta pela qualida
de de seu pronunciamento.

Durante o discurso do Sr. Nelson Mar
chezan, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2Q

do artigo 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Confúcio Moura, § 2Q do artigo 18 do Re
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Conti
nuando o Grande Expediente, concedo a palavra ao
ilustre Deputado Feu Rosa, do PSDB do Espírito San
to. S. ExD dispõe de até 25 minutos.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. Deputados, venho
hoje à tribuna para tratar de assunto de importância
para a saúde pública, mas que tem sido extremamen
te negligenciado nos últimos tempos. Trata-se do bó
cio endêmico, que, segundo Nelson Chaves (1985) é
"o aumento da glândula tireóide independente do seu
aspecto morfo-histológico e correspondente etiologia.
Usa-se em caráter restrito a denominação de bócio
endêmico para descrever hiperplasia tireoidiana rela
cionada com a deficiência de iodo, com um grande
número de indivíduos num determinado ecossiste
ma".

Além do bócio, outro bom indicador do problema
nas áreas hiperendêmicas é a freqüência do cretinis
mo, caracterizado por nanismo, atraso do desenvolvi
mento psicomotor, surdo-mudez e alterações neuro
lógfcas - debilidade mental.
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o bócio endêmico constitui o problema carenci
ai melhor estudado no Brasil. Dois grandes inquéritos,
em 1955 e 1975, foram efetuados no País para avaliar
sua prevalência. Entre os dois realizou-se, ainda, um
terceiro estudo, de caráter regional, no Estado de São
Paulo.

Apesar da eficácia e baixo custo da prevenção
específica de bócio, por meio da iodatação do sal de
cozinha, o Brasil ainda continua como uma das gran
des áreas bocígenas do mundo. A redução operada
na prevalência do bócio, no curso dos últimos vinte
anos, foi apenas de 6,5%, resultado que se considera
muitíssimo modesto. Países bem mais pobres e origi
nariamente bem mais afetados conseguiram contro
lar o bócio e erradicar o cretinismo endêmico em es
paço de tempo bem mais curto.

Não existem dados atuais sobre a prevalência
da endemia bocígena no Brasil. Admite-se, no entan
to, que com os progressos nos programas de iadata
ção do sal nos últimos quatro anos, o problema esteja
evoluindo de forma favorável.

A motivação para essa manifestação dá-se a
partir de notícias que vêm sendo divulgadas na im
prensa, principalmente no Correio Brazillense - o
grande Correio Brazillense -, a respeito do
não-cumprimento, pela indústria salineira, da obriga
ção legal de adicionar, nas condições recomendadas,
o iodo ao sal de consumo humano, na forma de iodato
de potássio.

O estado de nutrição, embora dependendo do
processo consumo/utilização biológica de nutrientes,
deve ser entendido, em nível político-administrativo,
como uma interação de fatores que envolvem a dispo
nibilidade de alimentos, seu consumo e as condições
de saúde que asseguram aproveitamento biológico
adequado de energia e nutrientes.

Esse enunciado impõe a necessidade de que as
políticas, planos e programas de governo estabele
çam objetivos explícitos para a produção e comercia
lização de alimentos, ao lado de políticas econômicas
e sociais que assegurem emprego e remuneração
adequada para o máximo de pessoas e, em termos
ideais, para todos em condições de trabalhar. Com
esse requisito, estaria assegurada a possibilidade do
consumo adequado de alimentos para a população.
Por último, impõe-se a necessidade de uma abran
gente política de saúde que, tendo como base as
transformações estruturais da sociedade, assuma,
como meta e estratégia, o acesso de todos os indiví
duos às ações básicas de saúde. Controlando-se as
doenças evitáveis, por meio de medidas de promoção
e proteção específica, e tratando-se de modo precoce

e eficaz as doenças curáveis, otimizam-se as condi
ções biológicas para adequada utilização de nutrien
tes.

Aparentemente simples como enunciado, essa
"receita" conceitual envolve a decisão de política vigo
rosa: definição de prioridades para os investimentos
produtivos, redistribuição das riquezas produzidas,
participação comunitária nas decisões, planejamen
to, implementação e avaliação dos programas globais
e setoriais de governo. Seria necessária, portanto,
nova ética política de desenvolvimento, tomando-se a
qualidade de vida coletiva como fim e a participação
colegiada das forças sociais como meio.

A obrigatoriedade legal de se adicionar iodo ao
sal para consumo humano é devido ao fato de que o
iodo, sendo um nutriente encontrado na natureza - e
baratíssimo, em forma de iodato de potássio -, é es
sencial para o funcionamento do metabolismo huma
no, especialmente no que diz respeito à glândula ti
reóide, de importância vital para o ser humano em ter
mos de regulação do seu metabolismo. O mal funcio
namento dessa glândula produz numerosos proble
mas metabólicos, inclusive baixo desenvolvimento
mental, com a ocorrência do chamado "cretinismo" e
do "nanismo", que afetam especialmente as crianças,
levando-as a ter baixa inserção social e baixo rendi
mento escolar.

Ocorre que, em determinadas regiões do País, o
iodo não está disponível nas quantidades necessárias
para o consumo humano. É o caso especialmente das
regiões centrais do País, distantes do litoral, onde os
mananciais de água não contêm a quantidade de iodo
necessária, ao contrário das cidades banhadas pelo
mar, onde o nutriente existe em maior disponibilidade.

Outro dia, tive a respeito uma aula sobre a maté
ria, dada pelo nobre Deputado Saulo Pedrosa. S. Ex!!
foi Prefeito de Barreiras, cidade localizada no interior
do Estado da Bahia, bem longe do litoral. Sua expe
riência médica, além de política, é extraordinária a
respeito do assunto.

A solução técnica para o enfrentamento do
problema foi a adição artificial de iodo ao sal vendido
comercialmente, uma vez que é produto de uso
corrente e, consumido com a adição do iodo na
dosagem recomendada, supriria as necessidades
humanas regulares.

No Brasil foram realizados dois grandes inquéri
tos epidemiológicos para detecção do bócio endêmi
co, respectivamente em 1955 e em 1975, revelando
uma taxa muito elevada para os padrões internacio
nais, com uma porcentagem de 20,6% no inquérito de
1955 e, vinte anos depois, de 14,1%, significando re-
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dução de apenas 6,5%, depois da implementação da
medida de iodatação por cerca de vinte anos, o que
demonstrou, provavelmente, o descumprimento da
obrigação legal, uma vez que programas análogos
em outros países revelaram avanços muito mais sig
nificativos.

A questão recentemente alardeada pela im
prensa, em relação ao não-cumprimento das normas
legais quanto à iodatação do sal, diz respeito não
mais a uma questão técnica, como, por exemplo, a di
ficuldade de se assegurar a dosagem adequada de
40 a 100 miligramas de iodo por quilograma de sal,
dado os problemas de solubilidade do iodato de po
tássio, mas a uma questão de ordem política e, diria,
até mesmo policial, uma vez que as denúncias trazi
das ao conhecimento público falam dos seguintes as
pectos:

1 - não-cumprimento da legislação pelas indús
trias salineiras, indicando que, de 80 marcas analisa
das, 24 estavam com teores inadequados de iodo e 3
outras não tinham qualquer teor de iodo;

2 - insuficiente fiscalização dos produtos pelas
Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais, que
têm a atribuição legal para o mister;

3 - o iodato de potássio, até agora comprado e
distribuído gratuitamente para as indústrias salinei
ras, foi alvo de distribuição inadequada e, inclusive,
de desvios, constatados pela própria CISET, do Mi
nistério da Saúde, que denunciou o fato à Polícia Fe
deral, que, por sua vez, fez a representação perante a
Procuradoria Geral da República;

4 - considerando o baixo custo da iodatação, o
Ministério da Saúde decidiu repassar às empresas
salineiras a responsabilidade pela aquisição do ioda
to, com interveniência dos Governos Estaduais;

5 - tendo em vista que já não se realiza inquérito
sobre bóeio endêmico há 24 anos, o Ministério da Sa
úde decidiu pela realização de novo inquérito no pró
ximo ano, especialmente em relação à população es
colar, com o fim de orientar com mais acuidade as
ações de controle da endemia;

6 - faltou, durante treze meses, a distribuição de
iodato de potássio a grande porcentagem de salinei
ros do Brasil, concentrados no Rio Grande do Norte e
Rio de Janeiro.

No momento, em face dos fatos divul
gados pela imprensa, há um contencioso
entre as posições do Ministério da Saúde e
da imprensa.

Além do jornal Correio Braziliense, o Jornal
Nacional, da TV Globo, também abordou o assunto

em sua edição de sábado, 30 de outubro. A reporta
gem referiu-se aos desvios e ao inquérito policial de
maneira correta, mas utilizou números sobre fiscali
zação do sal que não são reconhecidos pelo Ministé
rio da Saúde, por não haver referências específicas
sobre sua origem, responsabilidade, data e região.
Aguardaremos as conclusões das averiguações em
curso para nos posicionarmos melhor quanto ao en
caminhamento que será dado à questão. Chamamos
a atenção para o fato de que, apesar de as notícias
veiculadas dizerem respeito principalmente a aspec
tos administrativos, cabe lembrar que, no caso, essas
distorções e esses desvios de cunho administrativo e
financeiro têm efeitos muito claros e objetivos sobre a
saúde das pessoas, especialmente aquelas expostas
ao risco, e, no caso de crianças, poderá significar
uma geração de retardados mentais improdutivos
para o País e um peso para suas respectivas famílias,
e para a sociedade brasileira como um todo.

Por outro lado, Sr. Presidente, vale a pena tam
bém chamar a atenção para o fato de que, legalmen
te, a responsabilidade pelo exercício da vigilância sa
nitária não é exclusividade do gestor federal do SUS.
Pelo contrário, é das esferas municipal e estadual,
que, no mais das vezes, a estão negligenciando ao
conferirem prioridade quase absoluta às questões da
assistência médica, deixando de lado as ações e os
serviços de promoção da saúde e prevenção da do
ença. Estamos falando de um entre quatorze ou quin
ze micronutrientes essenciais para a saúde humana.

Em viagem recente à Reunião do Sal 2000, em
Bogotá, Colômbia, para tratar somente da iodatação
do sal na América Latina e Caribe, pudemos consta
tar que essa questão ultrapassa as esferas burocráti
ca, política e militar. É uma questão de segurança na
cional. E a Declaração de Bogotá vai caracterizar mui
to bem que não é só uma questão de segurança naci
onal, mas, sim, de desenvolvimento econômico e so
cial. E alguns números que vou mostrar aqui o de
monstrarão cabalmente.

Se em um micronutriente temos esse problema
do iodo, imaginem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, se colocarmos Vitamina A, ferro, selênio, zinco,
magnésio, segundo aquela proposta que tenho for
mulado desta tribuna, relacionada com a mineraliza
ção do solo brasileiro, este muito pobre em minerais,
em grande parte onde é agricultado.

E a iodatação do sal extrapola a questão mera
mente de saúde. Por quê? Porque saúde é só um Mi
nistério, e temos quase vinte ministérios.

Portanto, numa matéria dessa natureza, tão
pouca atenção tem-se dado no Brasil. Disse há pouco
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que ficamos treze meses sem suprir de iodo várias Ouço o nobre Deputado Severino Cavalcanti.
salineiras no Rio Grande do Norte e no Rio de Janei- O Sr. Severino cavalcanti - Deputado Feu
ro. Rosa, estou acostumado a ouvir nesta Casa pronunci-

Daqui a pouco, mostrarei, por meio de números, amentos que vêm realmente aO encontro dos anseios
o que significaram esses treze meses sem iodo no da população, mas este de V. Ex' está fazendo com
sal. Imaginem as deficiências micronutricionais que o que o Governo se sensibilize e olhe para um cochilo,
povo brasileiro tem e que terão a curto e médio pra- como bem disse o grande companheiro que me ante-
zos. Os custos sociais são inavaliáveis. cedeu na tribuna de apartes, do Ministério da Saúde.

E fico até com uma certa tristeza quando se dis- Mas não podemos dormir. Ele cochilou, mas não te-
cute reforma tributária, reforma administrativa, mono- mos aqui, nem de longe, o direito de dormir. Ele pode
pólio, etc., enquanto 70% a 80% dos brasileiros estão cochilar, mas não vamos dormir porque temos V. EXª,
absolutamente alheios, não têm condições sequer de que está presente, fazendo com que todos nós tome-
saber o que será isso na próxima geração. Tudo isso é mos uma posição nesta Casa para mostrar às autori-
considerado pela imprensa, pelo atual Governo, en- dades responsáveis o significado da saúde do povo
fim, por todos como assunto de segunda, terceira ou brasileiro. Nesse ponto, o Governo está deixando a de-
quarta categoria, para o qual ninguém dá atenção. sejar. Tem havido negligência do Poder Executivo, prin-
Como iremos aumentar a nossa renda, com a quali- cipalmente do Ministério da Saúde, no que diz respeito
dade de povo que temos? Como iremos colocar em à alimentação do nosso povo. Deputado Feu Rosa, o
prática programas de estabilização fiscal, quando pronunciamento de V. EXª é um passo novo para que
nada, em termos de projetos, funciona, quando a todos nós cerremos fileiras em torno do grande gene-
qualidade do nosso povo não atinge um patamar de- ral da saúde que é V. EXª, grande representante do
sejado, mínimo? Estado do Espírito Santo. Parabéns.

Sr. Presidente, vale a pena dizer que precisa- O SR. FEU ROSA - Muito obrigado, Deputado
mos estar atentos. Severino Cavalcanti.

Tenho a honra de conceder aparte ao Deputado Com muita alegria, vou inserir no meu pronun-
Confúcio Moura. ciamento o enriquecedor aparte que agora concedo

O Sr. Confúcio Moura - Ilustre Deputado Feu ao Deputado Saulo Pedrosa.
Rosa, ouço o pronunciamento de V. Exª com grande O Sr. Saulo Pedrosa - Nobre Deputado Feu
atenção. Primeiro, porque V. Ex', desde o primeiro Rosa, esse pouco tempo em que sou Parlamentar foi o
mandato, iniciado em 1995, vem liderando silenciosa- suficiente para admirar V. EXª, especialmente por essa
mente na Câmara um trabalho de arregimentação de sua cruzada em benefício da criança. V. Exª trabalha
vários Parlamentares no sentido de fazê-los entender neste tema como Diógenes, com sua lâmpada eterna-
a necessidade de o Parlamento tomar posição diante mente acesa à procura de uma solução para resolver o
do quadro de subnutrição reinante no Brasil. Agora, problema da desnutrição infantil e das carências nutri-
V. Ex', no Grande Expediente de hoje, é mais motivado cionais, especialmente de microelementos. Tenho
pela negligência e pelo cochilo do Ministério da Saúde apenas algumas observações a fazer a respeito da
em ficar mais de ano sem dotar de iodo o sal de cozi- omissão do Ministro da Saúde, talvez até para enrique-
nha no Brasil, trazendo, em conseqüência, pelos estu- cer o debate. Dos trabalhos que consultamos e da da-
dos que V. Exi! ainda irá apresentar, efeitos deletérios, cumentação fornecida pelo Ministério, dá-se conta de
nocivos e gravíssimos ao povo brasileiro. Assim, ilustre que o Ministro foi atento e ágil. O que houve, na realida-
Deputado Feu Rosa, acho que a luta de V. Ex!! nesta de, foi a inoperância das instituições municipais e esta-
Casa é o tipo de trabalho água mole em pedra dura. duais e a omissão dos fabricantes de sal, que não adi-
V. EXª vai bater, bater, até conseguir realmente ser ou- cionaram a quantidade de iodo necessária, o que foi
vido e o Ministro da Saúde dar-lhe o devido respaldo e objeto de investigação pela Polícia Federal, e o Minis-
a atenção pelo pleito justíssimo que levanta em benetí- tro, como V. Exi! disse, encaminhou as representações
cio da nossa população, que é a questão do combate à ao Ministério Público para as devidas providências.
desnutrição infantil e à subnutrição mineral, particular- V. Ex!, o Deputado Confúcio Moura e eu temos nos de-
mente nos alimentos da' merenda escolar e na dieta dicado a esse assunto e já estamos avançando. Sobre
do povo brasileiro. Meus sinceros cumprimentos pelo aquela conversa que tivemos a respeito da desnutri-
oportuno pronunciamento que faz nesta tarde. ção infantil, os contatos com especialistas na área de

O SR. FEU ROSA - Muito obrigado, Deputado solos da Embrapa e da universidade estão bem adian-
Confúcio Moura. tados e, talvez, no início do próximo ano possamos fa-
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zer um seminário a respeito da questão da desnutrição Geral. E, no caso do sal, esse prejuízo do qual acabei
e da pobreza do solo brasileiro. Na realidade, devemos de falar, de 300 mil crianças prejudicadas no mínimo
descobrir o que é mais importante: corrigir o solo ou e 1,5 milhão no máximo, segundo os pessimistas,
adicionar suplemento alimentar para as crianças. equivaleria a menos de 20 milhões de reais por ano.
Como V. ExB e todos sabemos, o Brasil é um País po- Então, se não conseguirmos erradicar a desnu-
bre, e a planilha de custos é que vai ditar o que pode- trição infantil e suas formas microcarenciais em todo
remos sinalizar para o Governo brasileiro. Esta era a o seu espectro, das quais a iodatação do sal é um
minha contribuição. Quero, ainda, dizer que estamos componente, nunca poderemos fazer com que o Bra-
juntos nesta cruzada que V. Ex!! tão bem abraça. Mui- sil seja considerado um País sério de fato para a co-
to obrigado. munidade internacional e mesmo internamente. Além

O SR. FEU ROSA - Obrigado, Deputado Saulo disso, o desenvolvimento do nosso potencial de ri-
Pedrosa. Quero enfatizar que o Ministro da Saúde foi quezas nunca poderá vir com sustentabilidade se não
expedito na averiguação do problema, e a Polícia assumirmos uma postura de melhorar, de imediata-
Federal está apurando os fatos, segundo o inquérito mente iniciar um programa de melhora da qualidade
que ele pediu internamente ao Ministério. do povo brasileiro, e o básico é acabar com as carên-

Estou curioso para saber os resultados desse cias micronutricionais, que dão maior retorno, com re-
inquérito e espero que os culpados sejam trancafia- lações benefício/custo altíssimas.
dos ou, ao menos, paguem multas imensas. Nobres Deputados e Deputadas, é aí que preci-

Nobre Deputado, sobre as conseqüências dos samos estar atentos, nesse ponto. Quando o SUS foi
treze meses - não vamos levantar suspeita contra criado constitucionalmente e regulamentado pelas
ninguém - em que se deixou de distribuir iodato de Leis n!ls 8.080 e 8.142, de 1990, a intencionalidade
potássio em várias salineiras do Brasil, existem duas era de reorientar as políticas de saúde, privilegiando
contas: as dos otimistas, como nós, Deputados do as "ações que visassem eliminar ou diminuir os riscos
Governo, e as dos pessimistas, pessoas que não são de agravos e doenças, por meio de políticas econômi-
simpáticas ao Governo. Os otimistas acreditam que cas e sociais e o acesso às ações de promoção, pro-
nesses treze meses deixou-se de atingir 300 mil cri- teção e recuperação da saúde". O constitucionalista
anças de baixa renda, que não nasceram com a ioda- foi sábio, porque ele atacou a base do problema no
tação adequada. Os custos relacionados, consideran- art. 196 da Constituição Federal. No entanto, parece
do-se uma vida média de deficientes físicos e mentais que a doutrina foi esquecida e continuou-se na velha
em torno de 25 anos, segundo algumas revistas es- prática de privilegiar as ações e serviços individuais e
trangeiras, seriam da ordem de 244 milhões e 800 mil curativos, centrados no hospital e com baixo impacto
dólares anuais, ou seja, 6 bilhões, 120 milhões de dó- sobre a população e altos custos para a população.
lares ao longo desses 25 anos, e jamais será uma Assim, entendemos que uma nova política de
vida útil para o Estado, porque nunca serão trabalha- saúde, realmente condizente com os atuais preceitos
dores. Pelo contrário, sempre darão prejuízo ao Esta- constitucionais, deve estar sob o primado da "promo-
do. Os pessimistas acreditam, nobre Deputado, que ção da saúde", conforme reza a Carta de Ottawa, de
esses valores seriam cinco vezes maiores. Então, em 1986, já que em plena implementação por numerosos
25 anos, o custo seria de cerca de 30 bilhões, só por países desenvolvidos, especialmente o Canadá e a
causa da falta de iodatação do sal em algumas saline- Comunidade Européia. Enquanto estivermos subordi-
iras do Rio Grande do Norte e do Estado do Rio de Ja- nados ao paradigma da doença e da cura, sustentado
neiro. ao longo de cerca de um século pelos interesses da

O que acabei de falar, nobres Deputadas e indústria médico-hospitalar e farmacêutica, qualquer
Deputados, caracteriza que precisamos enfatizar - esforço racionalizador será em vão, uma vez que a
pelo menos nós, que temos maior sensibilidade para questão é de fundo doutrinário e só será mudada por
esse assunto, assim como grande parte dos mem- meio da convergência de políticas públicas "saudáve-
bros da Frente Parlamentar de Combate à Desnutri- is", ou seja, daquelas que "produzam saúde" e não
ção Infantil-, doutrinar aqueles que mandam no Bra- desemprego, baixa qualidade de vida, fome e outras
sil de fato, no sentido de que o melhor, o mais barato e mazelas derivadas da compressão das políticas soei-
mais rápido meio de chegarmos ao desenvolvimento ais de que temos sido vítima~ nesse mundo globaliza-
econômico e social é investir direta, maciçamente na do. •
qualidade de nosso povo. E é pouco, Deputado! Isso Por fim, ainda que de forma impressionista, gos-
não é mais que 1%, 2% ao ano do nosso Orçamento taria de chamar a atenção dos nobres colegas para o



Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Feu Rosa,
assumem sucessivamente a Presidência os
Srs. Severino Cavalcanti, 2f! Vice-Presidente
e Antonio Joaquim Araújo, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr!! e Srs. Deputados, a poucos dias do final do
ano letivo, o Programa Nacional de Alimentação
Escolar, que fornece suplementação escolar a todos
os alunos da educação Pré-Escolar e do Ensino Fun
damentai das escolas públicas municipais, estaduais
e federais e das escolas filantrópicas, está seriamen
te comprometido, em todo o País, pela falta dere
passes das parcelas financeiras do FNDE - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, para as
Prefeituras e Estados.

Parte das prefeituras brasileiras ainda não rece
beram as parcelas devidas a setembro, e nenhum
município recebeu os repasses referentes aos meses
de outubro e novembro, o que deixa algumas escolas
municipais já sem merenda e um número imenso de
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seguinte. Apesar dos fatos nada edificantes, aqui re- prefeituras inadimplentes, com seus fornecedores
latados a respeito da indústria salineira e do bócio en- que cobram e culpam ao prefeito local, responsável
dêmico, envolvendo Governo, empresários e gesto- pelas compras dos alimentos básicos necessários à
res públicos, não é difícil de nos lembrarmos do nosso merenda escolar.
interior, de há cerca de vinte anos ou mais, quando A situação, Sr. Presidente, é aflitiva em todos os
era extremamente comum a presença pelas ruas das estados por causa do não-repasse, com profundas
pessoas com "papo", "papeira", vítimas de grande es- repercussões sociais. Os recursos financeiros não
tigma, sem se falar nos seus efeitos mais profundos, estão chegando aos municípios devido ao freio da
como o retardo mental, tão mais freqüente àquele área econômica do Governo para a transferência dos
tempo do que hoje, naquelas regiões. Apego-me a recursos ao FNDE, da ordem de 94 milhões de reais
este ponto para descartar as visões dos eternos pes- mensais, suficientes para o atendimento a 37 milhões
simistas e saudosistas que acham que hoje tudo pio- de alunos em idade escolar ou habilitados à
rou e que bons eram "aqueles tempos". Que tempos? pré-escola, em todos os dias letivos do ano, utilizan-
Da inexistência de um sistema público e universal de do-se a renda per capita da refeição em R$O,13
saúde? Da paroxística taxa de mortalidade infantil? para os alunos do ensino fundamental e R$0,06 para

Pois tenho a firme convicção de que dispomos os alunos do pré-escolar e os alunos das entidades fi-
dos preceitos constitucionais pactuados em 1988 lantrópicas.
para implementarmos um sistema de saúde público, As deficiências do sistema escolar brasileiro e a
universal, eqüitativo, resolutivo e que dignifique a pes- pobreza existente no País se correlacionam e preci-
soa; tudo a depender da vontade política dos gover- sam ser solucionados conjuntamente. Para os pais de
nantes, da ética do serviço público e da soberania do família excluídos socialmente, a educação dos filhos
nosso processo de desenvolvimento econômico, hoje ainda não é a prioridade, mas sim a alimentação, a
constrangido pelas políticas monetaristas e de ajus- saúde e a moradia.
tes internacionais.

Para as crianças nesta situação, Sr. Presidente,
se não há merenda escolar, muitas delas são obriga
das a abandonar a escola para obter outros meios de
sustento alimentar, ocasionando danos irreparáveis.

A fome responde por dois estigmas da educa
ção no País. Um, a evasão escolar. O outro, o fracasso
na aprendizagem.

Pela refeição diária, muitas crianças freqüemtam
as salas de aula. Mais para comer que para estudar.
E, por conseqüência, aprendem e tomam gosto pelos
livros.

As escolas do interior do Brasil, Sr. Presidente,
principalmente nos estados e regiões mais pobres,
não podem ser apenas instituições educacionais,
mas também precisam ser restaurante, ambulatório e
centro de assistência social.

Neste sentido, nossa Constituição Federal, em
seu art. 208, inciso VII, é sábia e soberana ao estabe
lecer que dever do Estado com a educação será efeti
vado mediante a garantia de "atendimento ao edu
cando, no ensino fundamental, por meio de progra
mas suplementares de material didático-escolar, ali
mentação e assistência à saúde".

Desta tribuna, Sr. Presidente, solicito ao ExJ!!2
Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, que os re
cursos financeiros liberados ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar não fiquem aquém das ne
cessidades, como vem acontecendo.
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A merenda escolar, tradição nas escolas brasi
leiras, é de importância ímpar para a sociedade, já
que para muitas crianças a refeição feita na escola é a
única garantida no dia.

O Ministro, com sua experiência, sensatez e sa
bedoria, sabe que é melhor gastar dinheiro com a ali
mentação das crianças do que investi-lo em outras
atividades menos nobres.

Sr"s e Srs. Deputados, entre o arsenal de medi
das orçamentárias necessárias, há de se encontrar
alguma capaz de prover os recursos financeiros ne
cessários ao fornecimento adequado da merenda es
colar, que supre parcialmente as necessidades nutri
cionais dos alunos, com vistas a melhorar o rendi
mento escolar, colabora para a redução da evasão e
repetência, além de formar bons hábitos alimentares.

A queda-de-braço entre a área econômica e os
ministérios sociais precisa ser interrompida, Sr. Presi
dente. Ela não é justa para com a nossa já tão sofrida
população, elo mais frágil da corrente e que fica no
meio do tiroteio.

Embora alguns indicadores tenham melhorado,
o resgate da dívida social continua exigindo ações
mais eficazes das autoridades.

E, como está escrito no site do FNDE na Inter
net, "se tem aula, tem que ter merenda". É o que es
pero.

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex!! autorizasse a
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa.

O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Exll a palavra.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr/!! e Srs. Deputados, tenho me manifestado,
como Parlamentar, sobre os mais variados meios e
iniciativas legislativas disponíveis para sensibilizar o
Governo Federal para a necessidade de criar meca
nismos alternativos a fim de levar ensino superior de
qualidade para as médias e pequenas cidades brasi
leiras, especialmente das regiões Norte e Cen
tro-Oeste.

Sei que a Universidade de São Paulo e a Univer
sidade de Brasília não podem se deslocar fisicamente
para todas as cidades, mas sei também que o ensino
universitário de excelência pode e deve ser descen
tralizado, por novas vias tecnológicas, para centenas
de cidades deste País - via Internet, videoconferên-

cia, videoaula, apostilados, mistos, abertos. Enfim,
chegou a hora de o Brasil mudar.

Dia 5 deste mês, domingo, a convite deste
Deputado, foi promovida uma importante reunião na
cidade de Ariquemes, Rondônia, contando com a
participação do ilustre Prof. Ene Glória, Reitor da Fun
dação Universidade de Rondônia; do Dr. João Valério,
Superintendente da Ceplac; da Profª. Sueli Lopes,
Presidente da Cooperativa de Ensino e Desenvolvi
mento da Amazônia; de Milton Aparecido dos Reis,
Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Ariquemes; e de Sarah Jane Cadamuro, Vereadora.
Contando também com a presença deste Parlamen
tar, foram debatidas na reunião alternativas e possibi
lidades reais de ampliar a oferta de cursos para a re
gião.

A universidade sozinha nada pode fazer, espe
cialmente neste momento de escassez em que vivem
todas as universidades brasileiras, mas com a parce
ria entre Governo e sociedade pode-se ousar a cria
ção de vários modelos alternativos para ofertar ensi
no superior de qualidade às comunidades do interior
de Rondônia e do Brasil.

Foram discutidos assuntos relevantes, entre
eles como uma ONG, uma cooperativa, uma organi
zação da sociedade civil qualquer pode promover, em
parceria com as universidades públicas, cursos que
sejam auto-sustentáveis e finitos, isto é, venham
atender basicamente ao mercado de trabalho dispo
nível, saturado este, deixa de existir oferta dos cursos
por determinado tempo. Tudo esbarra no princípio
constitucional da gratuidade do ensino graduação su
perior nas universidades públicas. Mas nesta reunião
ficou determinado estudar e buscar meios jurídicos
para que se pudesse respeitar este princípio bus
cando os braços privados das universidades e as par
cerias com o Governo do Estado, com a Associação
Comercial e com os alunos.

Nada melhor para isso do que o cooperativismo,
que tem como princípio básico a cooperação da asso
ciados para resolver ou minimizar os problemas de
uma comunidade. O mundo todo estuda e avança
nesta direção, na busca da viabilidade de um terceiro
setor, que possa correr entre o público e o privado e ir
preenchendo os espaços existentes.

Sr. Presidente, as dificuldades são imensas
quando se trata de interpretação de textos legais, ain
da mais do zelo excessivo que a burocracia tem em
dificultar tudo, mas Ariquemes e região está determi
nada em assumir compromissos com a Universidade
de Rondônia e outras universidades brasileiras para
aUmentar a oferta de cursos, tanto pela via conven-
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cional, presencial, como pelas modalidades abertas,
a distância ou cursos de férias.

Não se pode excluir milhares e milhares de jo
vens da oportunidade de fazerem os seus cursos de
graduação, pós-graduação ou complementação, de
vido à mais completa ausência de oportunidades. O
momento brasileiro é favorável para a busca de novas
opções. Nem sempre os momentos de crises devem
ser por natureza chamados de tempos perdidos, mas
podem ser entendidos como tempos apropriados
para buscar novas situações de administrar e para re
solver necessidades reais do povo.

Ficou, Srs. Parlamentares, decidido nesta histó
rica reunião de Ariquemes que a Universidade abriria
a possibilidade de criação de cursos de pós gradua
ção, a partir de março, em parcerias, na área de com
plementação de licenciaturas, aperfeiçoamentos,
mestrado, e ficou alinhavada a possibilidade de cria
ção de cinco cursos da área técnica, como Agrono
mia, Zootecnia, Engenharia Florestal, Engenharia de
Pesca e Turismo, a depender de que a sociedade ci
vil, prefeituras e estado entrem realmente nesta par
ceria para dotar o campus local da infra-estrutura ne
cessária para provê-lo dos instrumentos básicos in
dispensáveis para preservar a qualidade dos cursos a
serem ministrados. Foi, então, feito um protocolo de
intenções para o início dos trabalhos neste sentido.

Encerro, Sr. Presidente, cumprimentando e
agradecendo ao Prof. Ene Glória, Reitor da Universi
dade de Rondônia, e a toda a sua equipe que esteve
nesta reunião, bem como ao Dr. João Valério, da Ce
plac, pela presença, como também pela boa vontade,
pela franqueza em não se deixarem levar pelas pres
sões naturais destes encontros e, como se diz, esta
rem com os pés no chão, não iludirem ninguém, fala
rem a verdade e só assumirem os compromissos que
podem realmente cumprir.

Era o que tinha a falar.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Exª a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, sre e Srs. Deputados, em debate nesta Casa, com
a presença do Ministro da Integração Regional, Sena
dor Fernando Bezerra, tivemos a oportunidade de re
ceber duas boas notícias.

A primeira delas é a disposição daquele Ministé
rio em dar uma atenção especial ao Nordeste e a ou
tras regiões deste País, apresentando um programa

mais abrangente que possa dar conta de necessida
des das populações nestas áreas.

No caso do Nordeste, anuncia o Ministro autori
zação para os estudos e início das licitações da obra
que é o Projeto São Francisco - Água para Todos,
que substitui o nome Projeto de Transposição do Rio
São Francisco.

Tenho dito que a transposição do São Francisco
ou o Projeto Água para Todos não resolve o problema
daqueles que constam todos os anos das listas dos
flagelados da seca do Nordeste. Mas devo reconhe
cer que também sou favorável ao interligamento de
bacias como alternativa para o abastecimento huma
no e até mesmo para irrigação em muitas regiões.

Ficamos satisfeitos em ouvir do Ministro que o
Estado do Piauí, que conta com uma grande região
do semi-árido e que tem problemas de abastecimen
to, também será contemplado com o Projeto Água
para Todos, ou o Projeto de Transposição do São
Francisco.

A idéia é interligar o Rio São Francisco ao Rio
Piauí - da Barragem de Sobradinho até o Município
de São Raimundo Nonato, na altura da comunidade
Várzea Branca, o que representa um canal de aproxi
madamente sessenta quilômetros. Talvez um dos
mais curtos canais nesse projeto de integração com o
Ceará, a Paraíba e outros estados.

De maneira que, entrando no Rio Piauí, nós va
mos poder, quem sabe, a partir daí interligar ao Rio
Fidalgo, ao Rio Canindé, permitindo uma solução
para o abastecimento de água especialmente para
consumo humano e irrigação nesta região.

Também anunciou o Ministro, e esta é a minha
maior satisfação, que foi analisada uma proposta que
lhe entregamos juntamente com membros da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio no mês de
agosto deste ano - estiveram presentes os Deputados
José Machado (PT/SP), José Mucio (PLF/PE), Cle
mentino Coelho (PSB/PE) e outros membros da Co
missão.

Lembrei ao Ministro naquela época exatamente
que o Projeto de Transposição do Rio São Francisco
não resolvia o problema dos flagelados da seca. E as
sim entendeu o Ministro. E eu apresentei uma alterna
tiva. A idéia de implantarmos um programa perma
nente para convivência com o a seca. Um programa
que possa pensar essa região onde mora pelo menos
a metade da população mais pobre dos mais pobres
deste País. Ou seja, metade da população mais pobre
está na região do semi-árido brasileiro e, com certe
za, grande parte daqueles que compõem a outra me
tade são pessoas que vieram da região Nordeste, que
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saíram da região do semi-árido para outras regiões
deste País, como Brasília, São Paulo, Minas Gerais, a
região Norte etc.

A idéia principal é trabalhar com obras simples,
às vezes pequenas, investindo fortemente na educa
ção, integrado ao meio ambiente, integralizando
ações, articulando ações diversas em diversos pro
gramas do próprio Governo Federal lá no Nordeste. A
idéia é ter um programa permanente para convivência
com a seca.

E, veja que anunciamos isto num momento em
que o Instituto Nacional de Meteorologia anuncia a
probabilidade de mais um longo período de seca no
início do século XXI. Nós estamos falando de uma
seca que pode começar em algumas regiões já a par
tir do ano 2000, mas que está prevista para entre o
ano 2005 e 2011, por um período de cinco ou seis
anos, e seria uma catástrofe, pela situação atual, se
houver uma antecipação.

Qual é a idéia central? É pagar para
que estas famílias possam resolver os seus
problemas. Ou seja, pagar bolsa-escola,
bolsa-produção ou bolsa-capacitação, as
três relacionadas ou uma individualmente,
dependendo da situação de cada família.
Uma bolsa que seria de aproximadamente
de R$80,00 e que pode ter uma contribuição
também do estado ou do município, agre
gando, aumentando o valor desta contribui
ção. E para quê? Como esmola? Não. Para
que estas famílias possam matricular os fi
lhos, para que eles freqüentem a aula e ao
mesmo tempo possam estar trabalhando,
para que os que não são alfabetizados pos
sam participar de um curso de alfabetiza
ção, os que não tenham uma capacitação
profissional possam ser treinados, capacita
dos para um trabalho de pedreiro, de costu
reira, de doceira, de educador, enfim, na
área que tenha mercado na região onde vi
vem, incluindo a área da agricultura.

De modo que a sociedade que contribui com
essa renda mínima, com essa bolsa-escola, bol
sa-produção, bolsa-capacitação, as três relacionadas
ou uma individualmente, ganhe com o ganho de co
nhecimentos, a profissionalização e integração des
sas pessoas no mercado de trabalho.

A idéia é que o Governo, ao pagar essa bolsa,
exija desse cidadão e lhe dê as condições, por meio
de comissões municipais que terão a fiscalização de
uma comissão estadual que inclua igreja católica e

evangélicos, partidos do Governo e da Oposição, que
tenha amplos setores daquela comunidade, de modo
que esta comissão possa estar recebendo também
um valor de aproximadamente R$20,OO por cadastra
dos, pela Sudene ou pelo órgão que tenha implemen
tado este programa, de maneira que com esse dinhei
ro se esteja trabalhando.em obras que resolva o pro
blema dessas comunidades.

A construção de cisterna com sistema de capta
ção de água das chuvas, a perfuração de poços tubu
lares, cacimbões, lagos de uso múltiplos, barragens
subterrâneas, enfim, as condições de garantir o ar
mazenamento de' água para o consumo humano e
animal e para a plantação. Que se introduza uma
nova convivência com a seca permitindo que sejam
trabalhados com plantas e animais que são mais re
sistentes à seca (bode, boi pé-duro, abelha, galinha
caipira, algodão, caju, cajá etc.), que comprovada
mente são nativos e que têm um valor comercial im
portante para a sobrevivência dessas comunidades.

O Ministro manifestou nesta reunião a sua dis
posição e já autorizou a criação de um grupo de estu
do também para um programa de convivência com a
seca, e nós aplaudimos e vamos contribuir. De modo
que queremos ouvir a Cáritas Brasileira, o Instituto
Regional da Pequena Agropecuária Apropriada -
IRPAA, o Centro Piauiense de Ação Cultural 
CEPAC, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária - EMBRAPA, as universidades, o Programa
Comunidade Solidária, enfim, amplos setores da so
ciedade que têm interesse nesse trabalho. É preciso
ouvir todos esses atores, a Igreja Universal, que tam
bém tem esse trabalho, o Ratinho, que está mostran
do alternativas nesta áreas de poços e irrigação, de
maneira que esta Casa possa se abrir para este de
bate, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para que
possamos encontrar uma solução.

Eu quero aqui, neste momento, dizer que,
como um dos defensores, já há bastante tempo, da
idéia de um programa permanente para convivência
com o semi-árido, apresentei a esta o Projeto de Lei
n!! 1.114/99, que tramita nesta Casa, e apresentei
também, juntamente com os Deputados José Pi
mentel, Clementino Coelho, Waldir Pires e centenas
de outros parlamentares desta Casa, uma emenda
substitutiva global à Medida Provisória n!! 1.825/99
que reformula o papel do DNOCS, mudando inclusi
ve o nome. Em vez de Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, ele passaria a se chamar
Departamento Nacional de Obras para Convivência
com a Seca, porque entendemos, Sr. Presidente,
que é possível conviver com a seca e com qualida-



O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de
Sá, do PPB de São Paulo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S(!! e Srs. Deputados, a última novidade é que o Go
verno vai estudar a desvinculação dos benefícios da
Previdência do salário mínimo.

Em primeiro lugar, trata-se de uma mentira, pois
os benefícios não estão vinculados ao salário mínimo
- apenas o piso tem vinculação. Portanto, o Governo
quer quebrar o piso. Enquanto se discute o teto, que
rem quebrar o piso. Só aquele que recebe apenas um
salário mínimo está a este vinculado. Para que isso
seja alterado, é necessária emenda constitucional,
não bastando para tanto um estudo.

Na verdade, toda essa jogada já estava armada
desde o momento em que foi enviado a esta Casa o
Orçamento de 2000. Tenho em mãos nota técnica do
PDT, elaborada pela equipe chefiada pelo Sr. Ricardo
Zarattini, em que se pode acompanhar que já havia, no
Orçamento, uma jogada: foi dito que a despesa com be
nefícios era de 60,9 bilhões e que a receita seria de 48,8
bilhões, o que resultaria num déficit de aproximadamente
12 bilhões para poder justificar tudo isso.

Insisto que é muito diferente fechar um hospi
tal universitário num Estado como a Paraíba e em
São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais,
já que estes possuem outros equipamentos que ser
vem de referência. O fato é que no Estado da Paraí
ba e, com certeza, em outros estados menores isso
não pode continuar acontecendo.

Era isso que gostaria de deixar regis
trado.

Nesse sentido, deixo bem evidentes as pers
pectivas que temos à frente: ou o Ministério da Edu
cação contrata mais pessoal e o Ministério da Saú
de repõe os equipamentos - afinal de contas, com o
avanço tecnológico, não é possível suportar os equi
pamentos que existem naquele hospital -, resolven
do o problema da redistribuição das AIH, ou o hospi
tal universitário será fechado.

Muitas pessoas que deveriam ser atendidas
por seus respectivos planos de saúde têm sido
atendidas pelos hospitais públicos, aos quais não
tem sido feito o devido ressarcimento dos gastos de
correntes de tais atendimentos.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no meu Estado, o hospital
universitário, que atende cerca de 20 mil pessoas
por semana, está prestes a fechar. Em primeiro lu
gar, tal fato se deve ao resultado de uma luta políti
ca interna entre o prefeito e o governador, que per
tencem ao PMDB. O número de AIH para o referido
hospital foi reduzido. Por cerca de seiscentas inter
nações mensais, o hospital recebe o equivalente a
quatrocentas, que é o teto estabelecido pelo municí
pio em decorrência de corte promovido pela Secre
taria do Estado. Além disso, os equipamentos do
hospital universitário estão obsoletos, com cerca de
vinte anos, e muitos já não funcionam. Esse hospital
é de referência, particularmente no que se refere ao
atendimento terciário.

Claro que crise semelhante em um hospital uni
versitário de Estados como São Paulo, Rio de Janeiro
ou Minas Gerais não afeta o sistema de saúde tanto
quanto em meu Estado. Lá, exclusivamente esse hos
pital faz atendimento especializado, ou seja, certos ti
pos de doenças somente podem ser tratadas no hos
pital universitário.

Infelizmente, a insensibilidade das autoridades
de saúde, especialmente do Governador do Estado e
do Prefeito da Capital, está levando o hospital a uma
crise profunda e à ameaça de fechamento.

Por outro lado, o MEC, que tem a responsabili
dade de contratar pessoal, há muito tempo não abre
concurso para o hospital universitário. Os recursos de
custeio, captados por atendimento mediante o Siste
ma Único de Saúde e que deveriam ser direcionados
para o custeio geral do hospital, estão sendo redireci
onados para pagar serviços de terceiros, ou seja,
para contratar pessoal.

Ao mesmo tempo em que todo o sistema de sa
úde enfrenta a crise - o hospital universitário, que é
uma referência, como eu já havia dito, enfrenta esta
realidade -, os planos de saúde crescem no Estado.
Isso, sim, é impressionante. Os planos de saúde cres
cem exatamente com a crise do setor público. E mais:
tais planos utilizam espaços destinados aos hospitais
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de de vida. É isto que deseja o Piauí. É isto que de- públicos e não lhes fazem a necessária compensa-
seja o Brasil. ção.

Obrigado.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex· a palavra.
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Entretanto, há alguns detalhes que precisam ser
mostrados. A própria Emenda Constitucional n2 20/98
- já promulgada e, portanto, em vigor -, em seu art.
167, veda a utilização de recursos provenientes das
contribuições sociais para outros fins. Podemos per
ceber que no Orçamento está prevista uma arrecada
ção de 52,9 bilhões e que só 42,3 bilhões estão aloca
dos à seguridade social.

Portanto, 10,5 bilhões já sumiram neste ponto.
Mais à frente, no art. 75 da Emenda Constituci

onal nQ 21/99, vamos encontrar que, na criação da
CPMF, houve um acréscimo de receita exclusivo
para a seguridade social. Quando se vinculou ao
FEF, vimos que houve também uma perda de receita
de 1,6 bilhão. Se somarmos os 10,5 bilhões, a que
aludi anteriormente, a esse 1,6 bilhão, vamos verifi
car que 12 bilhões, 222 milhões e 900 mil reais foram
surrupiados da receita da seguridade. Ora, se esse
dinheiro vier para a seguridade, não haverá déficit al
gum.

Essa história toda é - e o trabalho vai demons
trar - para desviar a atenção do compromisso com o
FMI, que quer que se gere um superávit primário de
28 bilhões de reais para garantir o pagamento de ju
ros das dívidas interna e externa, conforme previsto
neste orçamento, de 78 bilhões de reais.

Não quero que ninguém acredite no que estou
dizendo. Vou deixar esta nota técnica para ser inseri
da nos Anais da Casa, juntamente com os Anexos I, 11
e 111, que mostram a receita, o Anexo IV, que mostra o
projeto de lei orçamentária da União para o exercício
de 2000, enfim, para mostrar que efetivamente tudo
isto é uma preparação ardilosa para se dizer que não
é possível sustentar a Previdência.

Na verdade, tentaram demonstrar que havia um
déficit de 12,1 bilhões de reais. No entanto, se deixarmos
na receita da seguridade oque o FEF quer passar a mão

- 10 milhões de reais referentes à arrecadação direta e
mais o dinheiro referente à parte da suplementação da
CPMF -, não haverá déficit na Previdência. Nesse caso,
não será necessária a desvinculação do piso.

Quero lembrar aos Srs. Deputados que apenas
quem recebe benefícios até um salário mínimo a ele
está vinculado. Todos aqueles que ganham mais de
um salário mínimo, desde 1992, têm seus benefícios
desvinculados do salário mínimo.

É só lembrar a histórica luta dos 147%, no final
de 1991 e início de 1992. Por defender aposentados e
pensionistas, até processado fui. Na verdade, vol
ta-se àquela mesma ladainha: qual será a diferença?
Aproximadamente 10 reais é a diferença entre o valor
de referência e o novo salário mínimo. Isso não será
efetivamente o grande problema. O grande problema
diz respeito ao pagamento de juros. Não se pode des
vincular o piso dos benefícios do salário mínimo, até
porque quem o recebe hoje da Previdência ganha
136 reais. Será que é muito dinheiro? O engraçado é
que pessoas que recebem muito mais do que isso vi
vem pelos cantos dizendo que seu salário não está
dando para pagar as contas. E os salários são bem
maiores do que 136 reais! Estão discutindo um teto
de 12 mil reais, de 10 mil reais. Entretanto, estão que
rendo tirar 10 reais de um coitado, de um desgraçado
de um aposentado, de uma pensionista. Estão brin
cando com coisa séria!

Está provado que não há déficit como estão pro
palando. E mesmo que existisse esse tal déficit de 12
milhões de reais - que não existe -, o mais escanda
loso é que o Orçamento para 2000 prevê o pagamen
to de juros no valor de 78 bilhões de reais.

Vamos deixar de pagar esses juros e pagar os
nossos velhinhos!

NOTA TÉCNICA A QUE SE REFERE O ORADOR:
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Nota Técnica O Dfcldc"

NÃO EXISTE DÉFICIT NA PREVIDÊNCIA BÁSICA DO INSS
(Na Proposta Orçamentária do Governo para o Ano 2000)

o Governo FHC e os meios de comunicação não se cansam de repetir
que 110 déficit da Previdência é o maior problema do país", divulgando os
mais diferentes números para esse déficit, que chamam de I'rombo" da
Previdência. Mesclam, sistematicamente, valores referentes à previdência
básica do setor privado com o setor público, cifras referentes às contas
previdenciárias da União com a dos Estados, Municípios, etc.

Importa-nos, nesta Nota Técnica a sorte de milhões de brasileiros que
dependem do INSS, da previdência básica dos trabalhadores do setor privado,
que podem perceber proventos somente até o limite máximo de R$ 1.255,32.

A proposta orçamentária do Governo para o ano 2000 pode levar à
conclusão de que para a previdência básica do INSS está previsto um déficit
em R$12.101.383.478, resultado de

Despesa (Anexo I) do INSS não só
com as aposentadorias e pensões,
mas também com outros pagamentos,
como auxílio, etc.
Receita (Anexo 11) para o pagamento
dessa despesa proveniente:

a) da parcela da receita total da
contribuição previdenciária dos
trabalhadores e das empresas, no
valor de R$ 42.386.400.000 e

b) da parcela da receita da CPMF
destinada à Previdência, no valor de
R$ 6.505.200.000

Portanto, o Déficit ou o "rombo"
previsto da Previdência Básica pela
proposta orçamentária é de

R$ 60.992.983.478

R$ 48.891.600.000

R$ 12.101.383.478
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Nosso objetivo é demonstrar que esse propalado "rombo" da previdência
básica não existe, ainda que calculado com os critérios adotados pelo governo.

É um falso déficit, "produzido" pelo governo FHC que
constitucionalmente, está impedido de fazê-lo.

Senão vejamos:

I - A Emenda Constitucional nO 20 - da Reforma da Previdência 
acrescentou o inciso XI ao art. 167. com a seguinte redação:

"Art. 167 São vedados:

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições
sociais de que trata o art. 195, I, lia", e 11, para a realização de
despesas distintas do pagamento de beneficios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201."

Contrariando esse dispositivo constitucional, o governo, no projeto de lei
orçamentária, para o exercício financeiro do ano 2000, como em anos
anteriores, desvincula 20% da arrecadação prevista da contribuição das
empresas e dos trabalhadores (no art. 195, I, "a" e 11 da CF) para o Fundo de
Estabilização Fiscal - FEF.

De um total previsto para a arrecadação das contribuições das empresas
e dos trabalhadores, de R$ 52.983.000.000 (Anexo 111) vão ser disponibilizados
para pagamentos de benefícios do RGPS, como fonte 154, tão somente
R$ 42.386.400.000 (Anexo 11), visto que R$ 10.596.600.000 (20% de R$ 52,9
bilhões) foram desvinculados para o FEF, o que afronta, como dissemos, o
texto constitucional (inciso XI do art. 167 acima citado). que veda sua aplicação
em despesas que não sejam .aquelas para o pagamento de benefícios do
RGPS.

11 -A Emenda Constitucional nO 21/99·- da CPMF - determina que o
produto da aplicação da alíquota de 0,20% sobre a movimentação financeira
seja destinado, integralmente, à saúde e o adicional de 0,18% à previdência
social. conforme o art. 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
ADCT:

"Art. 75 ~ ~ .

§ 2° O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da
alteração da alíquota, noa exercícíos financeiros de 1999, 2000 e
2001, será destínado ao custeio da previdência social.

, "...................................................................................................................
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Contrariando, frontalmente, também esse dispositivo constitucional que
destinou para a Previdência, nos primeiros doze meses de sua vigência, um
adicional de 0,18%, a Proposta Orçamentária para o ano 2000 desvincula 20%
dessa contribuição para o FEF. .

De um total de R$ 17.166.500.000 (Anexo 11I) arrecadados para a CPMF
estarão sendo desvinculados 20% para o FEF - R$ 3.433.300.000 -ficando
disponibilizados como fonte 155 tão somente R$ 13.733.200.000 (Anexo 11),
dos quais R$ 6.505.200.000 (Anexo 11) são destinados à previdência social e o .
restante R$ 7.228.000.000 para a saúde.

O total desses recursos, desvinculados inconstitucionalmente, para o
FEF - R$ 3.433.300.000, correspondem à alíquota de 0,38%, prevista na EC nO
21/99. Portanto, os 0,18% desse total, destinados à previdência, importam em
R$ 1.626.300.000.

Dessa .forma, as duas desvinculações para o FEF - R$
1.626.300.000 e R$ 10.596.600.000, essa correspondente à contribuição dos
trabalhadores·· e das empresas - repetimós, ambas nitidamente
inconstitucionais, somam R$12.222.900.000.

Esses recursos não poderiam ser subtraídos da Previdência e eles
são suficientes para cobrir o falso déficit divulgado pelo governo de
R$ 12.101.383.478, gerando, inclusive, um pequeno superávit de
R$ 121.516.522.

Dessa forma, se o governo cumprisse a Constituição Federal (Q
inciso XI do art. 167 da EC nO 20/98 e a Emenda nO 21/99) não
haveria déficit na previdência básica,!o setor privado.

Para tentar "legalizar" essa violação constitucional o governo enviou ao
Congresso a PEC nO 85/99, desvinculando 20% de impostos e contribuições,
inclusive da contribuição dos trabalhadores e das empresas e da CPMF. O
governo quer que essa PEC seja aprovada a toque de caixa.para justificar as
desvinculações que ele incluiu na proposta orçamentária. Todavia, essa PEC
sequer foi discutida e votada em 1° turno no plenário da .Câmara dos
Deputados. .

Qual, então, a razão pela qual a mídia e o governo, apesar de alertados
pelos dados acima expostos, .reiteradamente, divulgam que sem resolver o
"rombo" da Previdência não há como fazer o ajuste fiscal e rebaixar a taxa de
juros?

Exatamente para desviar a at~nção .da .opinião pública do seu
compromisso com o FMI de gerar um superávit primário de R$ 28,0 bilhões,
para garantir o pagamento de juros da dívida interna e externa, previsto em
mais de R$ 78,1 bilhões. (Anexo IV).
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Assim, de acordo com essa mídia, a culpa do décifit e dos males do país
é dos servidores públicos, dos aposentados, inclusive os do setor privado, que
recebem aposentadorias limitadas pelo teto de R$ 1,255,32!

Assessoria Técnica da Liderança do PDT - Novembro de 1999
Zarattini/Eugênio/Zulene

ANEXO I

CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DA UNIÃo PARA O EXERCÍCIO DE 2000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 33201 - INSS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. em R$ 1.00

0133

11134

IJl36

1.1137

11141

2571

2578

2585

2591

PAGAMENTO DE APOSENTADORLO\S

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS ESPECWS

PAGAMENTO DE PENSOES

PAGAMENTO DE AUXILIOS

PAGA\\EJ>."TO DE .-\BONO

PAGAMENTO DE SALARlO-MATERNlDADE

ORlENTACAO AOS SEGURADOS PARA PREVEXCAO DE DOENCAS

OCUPACIONAlS E DE ACIDENTES DO TRABALHO

SERVICO DE PERIClA MEDICA

SERVICO DE REABILITACAO PROFISSIONAL

SERVICOS DE CONCESSAO. MA.'<ü"TENCAO E CESSACAO DE

BENEFICIOS PREVIDENClARIOS

"roa\:

ANEXO 11

38929 103578

4020.2S4.000

14.751.156.000

3095481.000

190611.000

87.228.000

450.000

40.000.000

7,000.000

43.242900

60.991.913.471

CONGRESSO NACIONAL - CODÚSsão Mista dr Planos. Orçamrntos Públicos r Fiscaüzaçio

PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DA l':'iL4.0 PARA O EXERCiCIO DE 2000

D/IDADE ORÇAMENTARIA - 33201 - INSS

()rçamento Fiscal da Segundade ~(\('Iill • ~m R~ 1 1""1

132 PAGA\lE)'"TO DE APOSE)'"TADORlAS - :-;ACIOXAL

133 PAGAMENTO DE APOSEl'ó"TADORLo\S ESPECL\lS - XACIO~AL

134 PAGMlE:-'"TO DE PE:-lSOES - SACIO:-lAL

136 PAGA\1ENTO DE AL"XILIOS - :\ACIOXAL

137 PAGAMENTO DE ABONO - KACIONAL

\41 PAGAMENTO DE SALARlO-lviATER1·llDADE - SAC10NAL

"rOTALDAUO:

:7 ~33,~8:.~80.0n

: 764 694 140.UU

lI) 137 356 530.l~)

: 144 771 050.00

19068000.00

87228 000.00

42.386.400.000.00
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CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DA UNIAo PARA O EXERCíCIO DE 2000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 33201 -INSS
(lrçame,"o FISCIl. Sqzundade Soclll1· Em RS 1.00

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS

PAGA.\,ffiNTO DE APOSE1'<'TADORIAS ESPECIAIS

PAGAMENTO DE PENSOES

PAGAMENTO DE Auxn.ros

Total d. UO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAúDE

ATENDIMEl'.'TO ASSrSTENCIAL BAsrco COM O prso DE ATENCAO BAsrCA· PAB.
REFEREi,'TE A PARTE FIXA NOS MtJl,lCíPIOS EM GESTAO PLENA DA ATENeAO
BASICA

NCENTIVO fTh".-\."ICEIRO A ML'NICIPIOS HABD..ITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO
DE ATENCAO BASICA· PAB. PARA A :;ALTIE DA FAMíliA

NCE!'<'TIVO-BOX1..'S PARA ASSISTENCIA. ACOMPANHA.\lE1'<'TO E INTEGRACAO FOR.-\
DA Ul\1DADE HOSPITALAR DE PACIENTE PORTADOR DE AGRAVO :-IE~'TAL

D:CENTIVO FD:A.\;CEIRO A 1-.l:L'!':lCIPIOS HABD..ITADOS A PARTE VARL-\VEL DO PISO
DE ATENCAO BASICA - PAB PARA ASSISTE:-lCIA FAR.\IACEú'TICA BASICA
FARMAC:IA RASK'A

INCENTIVO FIN.-\.\;CEIRO A MUNIClPrOS HABD..rTADOS A PARTE \'ARIAVEL DO prso
DE ATENCAO BAsrCA - PAB PARA AS ACOES DE VIGD...-\.,,"CiA SAN1TMiA

I~CENTrvoFINA.NCEIRO A MUNICIPIOS HABD..ITADOS A PARTE VARIAVEL DO PISO
DE ATENCAO BASICA· PAB PARA ACOES DE COMBATE AS CARENCIAS
:-'1..'TRICIONAlS

l:-lPLA.>"'TACAO DA REDE DE BANCOS DE LEITE HL~fA\;()

l:-lPLA.'ITACAO DO PROJETO SANGL"E 11~)Oo COM GARA:-'iIA DE QL:A.LIDADE

AQUlSICAO E DISTRlBUlCAO DE MICRONL'TRIE~rrES PARA CRIANCAS. GESTA1'<'TES E
IDOSOS EM AREAS ENDEMICAS DE MA l'iL'TRlCAO

AQl:ISICAO E DISTRlBL1CAO DE FATORES DE COAGLl.ACAO PARA PACIE1'-rrES
HEMOFILICOS

ArENDn.IE!'<'TO .-\.\lBULATORIAL E HOSPITALAR DO I~STITL'TO :-JACIONAL rx)
(:.-\NCER· INCA

ATENDn.lEl'.'TO A.\lBúl.ATORlAL. E!-.lERGEl'CIA.L E HOSPITALAR EM REGI~lE DE
GESTAO PLEXA DO SISTEMA D:ICO DE SAtJDE • ses

ATENDIMEN'TO A.\ffiULATORIAL. EMERGENCIAL E HOSPITALAR PRESTADO PELA
REDE CADASTRADA NO SISTE:CIA e~\lCO DE SAL"DE • ses

COOPERACAO !>l:L'TUA COM A l\.lARlNHA BRASILEIRA PARA OPERACAO.
MMü'TENCAO E ACOES DE SAUDE NOS NAViOS DE ASSlSTENCtA HO:;!'ITALAR 
:-JASH. OSWALDO CRUZ E CARLOS CHAGAS. PARA ATENDIlI.lENTO DAS POPULACOES
RIBEIRINHAS DA REGtAO AMAZO!>.1CA

PRODUCAO. AQL1SICAO E OISTRlBUlCAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATMlENTO
DOS PORTADORES DA Sn,TIROME DA llvIUj";ODEFICiE:-;CiA ADQ1.JlRIDA· AiDS E DAS
DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMlSSIVEIS • DST

I~lPLEMENT ACAO DAS ACOES DE SAUDE DA FA.\{lLlA

Total da DO:

TOTAL

-I 180.018.570

-131 829.2-10

1.569.868.370

313483820

6.505.200.000

I 239999.000

-170000000

13200.000

30700.066

-11050000

66422.59:!

503.774

5000000

6500000

1-10 000 000

50984348

3032016400

1801.050481

770.000

328.800000

1003.339

7.221.000.000

13.733.200.000
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RF.(~F.ITA TarAl. - ORÇAMENTO FISCAL E IM Sf.etlalIMOE E FI8l:AL·"

ESPECIFICAÇÃO

R':CErrI\S (·ORRf.NTI':S

IU,nrr.\ "l'RJUfrr,\RM

1~II'CJS'mS

'r/\.~,\.<;

RF.l"Err.\ DE CONTRUIt'JÇe)f.s

C'QN'fRID'II(.1lf"",SOC1AI!i

CON'fRIIJI lIÇÃO MRA O FINANCIAMENTO IM SEGt 'RIDAI)E SOCIAl.

CON'I'RIIU II...·,\U !)O SAI.ÁIUU.f.!)! ICI\ÇÃO

('OTA·l'ARTf.IM (,'ON'J'RIIJlIJ(;ÃO SINIlICAL

('ONTRJlJI lIÇÃO rARA O F.NSINO AF.ROHÁRIO

CONTRJUUIÇÃO l'ANA O I>f.Sf.NVOI.VIMI(NTO 1>0 ENSINO PROF!SSJ()N/\I. MARITIMO

('ON'fRIIJI liÇÃO PARA O I'IINI)() I>F. SAlrl)E

CONTRlm lIÇÃO PARA O FUNIX) Df. SA\lllE

CONTRJlJI lIÇÃO I)A RF.NllA l.iQlI1JM '''' CONCURSOS Df. PReXiNÚSTl<.'OS PARA A SE(iI)RJJ>AI>E SOCIAl.

CONTRJlJt liÇÃO SOnRf. A ARRF.CAI},\ÇÃO IX)8I'UNDOS DE INVESTIMENTe)8 RWIONAlS

('·ONTRm! lIÇÃO SOURF. ()8I'RfiMJ(JS DE CONCURSOS DE PR(X,NÓSTJ<.·OS P/\RA O INJ)f.SP

CONTRJU! liÇÃO SOURt: A RF.CEITA I>F. CON('I IRSOS Df. PR(XiNl)8TJ<.'OS PARA O INJ)F.SP

CONTRIUUIÇÃO IX) AI>ICIONAI. A RF.CEITA DE CONCURSOS DE PROONósncos PARA O INIlESP

CONTRJlJUlÇÂO sonRE A Rf.c'EITA J)E CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS PARA O tlJNPEN

C:ON'fRIBIIIÇ,\O PROViSÓRIA SOBRE l\IOVIMENTAÇÃO OU TRANSl\I. DE VAU)RES E DE CRED. E DIA. I>E NAT. FINANCEIRA

CONTRJUt lIÇÃO SOnHE A RF.CErr,\ J)[ CONCURSOS J)F, PROONÓSTlCOS F. PRf(MI(),'l PRESCRJT()8

CONTRIJl\lIÇ()F~~ I'ARA o C! ISTmo I>f. PliNSOF.S MIJ.lTARF.S

RliNDA l.iQUII>A I)A I.OmRIA fEmiRA!. INSTANTÀNEA

CONTRJlJtJlÇÃO PARA o PL'\NO Dli SE<i1 'RIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

(.'ONTRIBIIU;:Ó":S I>OS ..:MPRF.(;AJ)OR":S E DOS TR<\DAUIADORRS PARA,\ s ..:mJRJI)ADE s(X~II\I,

CONTRlIll IIÇI\O AO PROORAMA J)E liNSINO FI JNJ)AMENTAL

CONTRIBl1IÇOES RURAIS

CONTRIBl1lÇÃO INI>USTRIAI. RURAl.

ADlCIONAI.;\ CONTRIIlI 1Iç,\0 PRIWIJ>[NCIÂRIA

CONTRIBIIIÇÔES I'ARA OS I'RO(lRAMAS DE INTEORAÇAo SOCo E 1>1-: FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVo 1'1 IR. -I'IS/PASEP

CONTRlIll liÇÃO SOCIAL SOBRE o 1.1 rCRO DAS PESSOAS Jt IRIDlCAS

OI.TRAS CONTRIBIIIÇÜES Sex.·IAIS

CONTRIBl'lÇÔES ECONÓMICAS

CONTRJUI JIÇ,\0 PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAl. - PIN

TOTAl.

2S0.753.S16.422

73.S64.15'-S83

n.7'1.659.923

911.310.224

IUOS1.221.521

131.115.372.151

35.362.600.000

2.4J5.5SO.000

81.094.612

40.000.000

2l.311.000

196.114.412

315.000.000

10.050.000

19.950.000

86.000.000

6.180.000

79.116.000

65.235.000

17.I"-!8e.lII8'

265.000.000

169.499.227

12.300.000

6.714.800.000

S2.913.0lIll000

43.416.000

240.717.000

48.523.000

192.254.000

8.908.800.000

6.571.900.000

327.840

3.281.849.377

313.833.329

C\
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00
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~
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CONGRESSO NACIONAL ·Comillio Milta de PI..... Orça_ltoI P~blICGI.FlKalluÇio
PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO DA UNIÃo PARA O EXERctCIO DE la.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DivIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

P.-.'VERSÕES FINANCEIRAS

A.\fORTIZAÇÃO DA DIVIDA

RESERVA DE CO~'1'I?'GÉ;':CIA

S~.116.444.SIS.00

7UU.00I.te55M
I4:!.063.323. I4S.00

6.756.906.006.00

\S.I54.S11.913.00

701.897.661.132.00

1.703.163.244.00

Total lOO3.IIS.r.S.Q20.00
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o SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex! a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria
destacar a nomeação por esta Casa da Comissão
que está sendo chamada de Comissão de Combate à
Violência, presidida pelo Deputado Marcondes Gade
lha e cujo Relator é o Deputado Jorge Tadeu Muda
len.

Esta Comissão tem uma importância muito
grande, e sinto-me muito honrado de ser o seu Vi
ce-Presidente. Ela foi instituída a partir de um debate
realizado neste Plenário, com a presença do Minis
tro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos
Velloso, e do Ministro da Justiça, representando o Po
der Executivo, portanto, os três Poderes estavam pre
sentes a uma sessão que tinha por objetivo discutir a
problemática da violência, a estrutura da segurança
no País e as mudanças que precisam ser efetivadas
para que possamos atuar em ter melhores condições.

Estou apresentando à esta Comissão a análise
das várias formas de violência existentes neste País,
do que é mais comumente chamado de crime organi
zado, das várias formas de crimes praticados. Do ou
tro lado, apresento uma avaliação da estrutura de se
gurança que temos. Com certeza será um momento
muito oportuno para fazer uma análise da estrutura
de Estado, do papel das Polícias, sobre as quais tra
mitam vários projetos nesta Casa, e sobre a venda e o
porte de arma. Sobre esse assunto precisamos deba
ter muito nesta Casa. Precisamos também rever o pa
pei das Forças Armadas nessa área e providenciar as
mudanças necessárias no Código Civil, que também
é objeto de discussão nesta Casa.

Minha idéia é a de que possamos fazer um tra
balho em parceria com as Assembléias Legislativas e
com as Câmaras Municipais - muitas delas estão
também trabalhando nessa temática - e , a partir de
um debate com os setores interessados, advogados,
Ministério Público, setores representativos nas áreas
de segurança dos vários estados, apresentar alterna
tivas.

Acredito que será um dos trabalhos de maior im
portância nesta Legislatura. Temos até o primeiro se
mestre do ano que vem para concluir esse trabalho, e
acredito que poderemos apresentar ao Brasil outra
estrutura para a área de segurança com mais capaci
dade de solucionar esse grave problema.

Sr. Presidente, o que vejo, com base em estudos
que faço desde 1995, é a falta de prioridade das esfe-
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ras responsáveis pela segurança no que diz respeito
aos orçamentos votados.

Hoje, o País e os estados priorizam, pelo menos
com melhores aplicações de recursos, as áreas da
saúde e da educação, mas para a segurança ainda
não se criou um fundo que garanta um trabalho está
vel nesse setor. Creio que esse é um dos pontos im
portantes para debater. É preciso ter a segurança
como prioridade no sentido de receber verbas da
União, dos Estados e, quem sabe, pela importância
que ganha, também dos Municípios. Precisamos ter
condições de realizar ações preventivas junto aos cri
mes relacionados ao narcotráfico, à mulher, à criança.
Enfim, temos que agir preventivamente nas várias for
mas de crimes existentes no País.

Temos alguns projetos relativos a essa área tra
mitando na Casa. Por meio desta Comissão Especial
de Combate à Violência, criada para avaliar a violên
cia e o sistema de segurança existentes no País,
apresentaremos, ao final dos trabalhos, alternativas
que minimizem o problema. Acredito ser esta Comis
são de grande importância e, com certeza, recebere
mos acontribuição dos Parlamentares da Casa. Muito
obrigado.

SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado
Ubiratan Aguiar, do PSDB do Ceará.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, na tarde de hoje, gostaria de dizer
que venceu a cultura nacional, mas, infelizmente, pe
las informações que me chegam do Senado Federal,
da Comissão de Assuntos Econômicos, terei de dizer
que mais uma vez venceu a área econômica do Go
verno.

O projeto de nossa autoria que destinava recur
sos para a cultura, ampliando sua porcentagem da
1% para 10%, será modificado pelas mãos do Rela
tor, meu eminente amigo Senador Pedro Piva, do meu
partido, que cedeu às pressões que faz a área econô
mica do Governo para que a Caixa Econômica Fede·
ral, o "banco do social", fique com 9,6% dos recursos.

No entanto, para a cultura nacional desenvolvei
todo um programa voltado para as artes e para as le·
tras, para as manifestações populares de cultura, nAc
pode haver a ampliação de 1% para 10%. Entenderr
aqueles que fazem a área econômica, mais precisa·
mente o Ministério da Fazenda, o Ministro Pedro Ma
lan e o Dr. Amaury Bier, que 3% já é um avanço signifi
cativo e que, para a cultura, isso é muito dinheiro. Re
a1mente! Se considerarmos os recursos alocados n<
Orçamento da República para cultura e o que se pre
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tende ajudar em termos de preservação da memória
nacional, constataremos quão subdesenvolvidos es
tamos.

E tenho de dizer isso com tristeza e profunda
amargura, porque é o meu partido, o PSDB, que, es
tando na Presidência da República por intermédio de
um dos seus mais ilustres membros e tendo vários
ministros compondo a equipe do Governo, permite
que se impeça o Congresso Nacional de livremente
se manifestar. E assim o faz por meio da interferência
das Assessorias Parlamentares, que vêm a esta
Casa e vão ao Senado com o objetivo de alterar aqui
lo que se propõe a ajudar naquilo que é essencial
para o País, ou seja, investimentos nas áreas social,
cultural, de educação, de saúde e na política de gera
ção de emprego e de renda.

Vou aguardar a soberana decisão do Senado.
Desde já, porém, peço aos nobres pares que, voltan
do a matéria a esta Casa, que a aprovou unanime
mente em todas as Comissões de mérito e na Comis
são de Justiça, referendem a decisão tomada após
exaustivo estudo por parte dos relatores e do voto
consciente dos companheiros da Câmara dos Depu
tados. Assim, estaremos fazendo com que esta Casa
mantenha na íntegra não o pensamento do Deputado
Ubiratan Aguiar, mas o pensamento das tantas pes
soas que, com imensas dificuldades, constroem acul
tura nacional.

Se é muito pedir pela cultura nacional, se é mui
to, nessa virada do milênio, pedir que proporcionemos
as condições para que as letras, a memória e as artes
do País se desenvolvam, sinceramente não sei o que
dizer. Sei, entretanto, o que pedir: o apoio dos meus
diletos pares para que esta Casa resgate o que firmou
na palavra e no voto dos companheiros que com
põem suas Comissões Técnicas.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex· a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,.e e Srs.
Deputados, periodicamente venho à tribuna denunci
ar irregularidades, principalmente em relação à Polí
cia do Estado do Paraná.

Há cerca de três anos, na condição de Deputado
Estadual, denunciei a ocorrência de irregularidades
no Instituto Médico Legal do meu estado. Na ocasião,
o Governador Jaime Lerner nada fez para apurar o
que eu denunciava. Agora, a situação está muito mais
grave e séria, uma vez que as irregularidades envol-

vem o Diretor daquele Instituto, Dr. Francisco Morais
Silva, que assinou convênio com funerárias.

Denunciar que se está explorando as famílias
dos falecidos pode parecer pouco, mas é algo sério e
grave, pois isso acontece num momento em que as
famílias têm a maior dificuldade. E é nesse momento
de muito desespero que as funerárias negociam seus
serviços a preços altos.

Além de praticamente ter sido privatizado todo o
serviço funerário do Instituto Médico Legal, toda vez
que uma menina, uma adolescente ou mesmo moça
nova é para aquele local levada para a comprovação
da denúncia de que foi vítima de abuso, de violência
sexual ou de estupro, o Diretor-Presidente do IML
chama para si, como se fosse função sua, a perícia
médica. E, durante a perícia, abusa sexualmente des
sas meninas. É o que vem ocorrendo nos últimos
anos.

Demoramos para ter provas. Agora, porém, cer·
ca de dez médicos do corpo daquela instituição, indig
nados com a situação, levaram a denúncia para a im
prensa. Há uma semana, este Parlamentar falou com
assessores diretos do Governador, que disseram não
acreditar que isso realmente esteja ocorrendo.

O Instituto Médico Legal do Paraná também for
nece atestados de óbitos falsos - e tenho um em mi·
nhas mãos -, algo muito grave e sério. Vejam V. Ex!!:
aqui está o Laudo do Exame de Necropsia nº 2.569,
datado de 4 de março de 1994, do cadáver de Darci
Lopes, com causa da morte não identificada, uma vez
que o corpo estava em putrefação.

No dia 23 de novembro do mesmo ano, Pedro
da Graça Neto recebe Laudo de Necropsia com o
mesmo número - 2.569/94. Laudos com o mesmo nú
mero para pessoas diferentes! Como causa da morte
do Sr. Pedro da Graça Neto consta broncopneumonia.
A responsável pelo Cartório Distrital de Pinhais, onde
foi registrado o óbito do Sr. Pedro da Graça Neto, po
rém, declara de forma contundente:

Eu, abaixo assinado Maria de Lourdes
Campos Marchette, escrevente juramentada
do Tabelionato de Notas de Pinhais, venho
pela presente declarar que quando juramen
tada do Cartório Distrital de Pinhais, jamais
assinei a Certidão de Óbito de Pedro da
Graça Neto, datada de 24 de novembro de
1994, que ora me foi apresentada por xerox,
e declaro ainda que a mesma contém dados
não condizentes com a causa de morte
constante do livro 8-C, folhas 92 termo 3665
daquela Serventia.



Sr. Presidente, e~pero que, nos termos da
Constituição e nos prazos estabelecidos por ela, o Sr.
Ministro de Minas e Energia possa dar-nos as infor
mações necessárias para o acompanhamento dos
deveres da Petrobras em relação à sorte da economia
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- A Presidência acolhe o requerimento de V. ExI.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CAIO RIELA (PTB - AS. Pela ordem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrM e Srs
Deputados, como sempre faço nesta tribuna, lerei ai·
gumas mensagens e títulos estampados nos princi,
pais jornais do País.

1) Empresários reclamam: será que Ot

atuais níveis de desemprego, os assustado
res níveis de inadimplência, os tristes núme
ros de falências· e os crescentes dados so
bre a sonegação e informalização da econo
mia já não foram suficientemente capaze:
de mostrar que aumentar impostos é nave
gar na contramão do desenvolvimento?

2) Jornalistas econômicos reclamam: '
desnacionalização do Governo é uma cor
cessão mesmo. Até o ágio é devolvido a
comprador. Isso faz parte da lavagem cerE
bral das privatizações de FHC. Estamos de
ando o nosso patrimônio público e pagand
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Outros laudos falsos como este, que servem vidos? Desde quando estes campos produzem petró-
para burlar companhias seguradoras, estão sendo leo (óleo+gás)? Qual a produção de óleo (metros cú-
encontrados. Mas o Diretor do Instituto Médico Legal bicos) nos últimos cinco anos por campo? Quais as
continua gozando de prestigio junto ao Sr. Governa- reservas, por campo, de óleo, de gás e de petróleo
dor. equivalente?

Ontem tive em mão lista de pelo menos dez cor- 4 - Que razões levaram a Petrobras à contrata-
pos desaparecidos do Instituto Médico Legal do Esta- ção do Consórcio Petrorecôncavo? Os campos foram
do do Paraná, retirados por funerárias ou por tercei- considerados antieconômicos? Fornecer os estudos
ros, sem que tenha havido a devida liberação. que comprovem a antieconomicidade dos campos

Esta é a situação: a Polícia Militar do meu esta- (por campo). Qual o preço do petróleo adotado nos
do é violenta; a Civil- em grande parte -, corrupta. A referidos estudos? E o preço do gás? E a taxa de
corrupção instala-se a partir do Instituto Médico Le- câmbio?
gal. 5 - Quais os órgãos técnicos e técnicoslprofissi-

Espero que, a partir deSte pronunciamento e de onais que analisaram' a possibilidade/conveniên-
outros feitos em meu estado, o Governador tome rápi- cialoportunidadelvantagem para a Petrobras de con-
das providências. Não é mais possível continuarmos tratar a Petrorecôncavo? Fornecer o parecer técnico
com esse tipo de irregularidade. correspondente.

Agradeço a V. Ex' a benevolência. 6 - Fornecer o contrato firmado ou minuta de
O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a contrato que se pretende firmar com a Petrorecônca-

palavra pela ordem. vo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
a V. ExI, nos termos do Regimento Interno, requeri
mento com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, sobre assuntos pertinentes à Petrobras.

Sr. Presidente, nunca deverão ser tão necessá
rias nossas preocupações e resistência para preser
var os interesses da Petrobras e mantê-Ia viva no cor
po dos interesses fundamentais da preservação da
soberania e do fortalecimento econômico do País.

Solicito nesse requerimento as seguintes infor
mações ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre con
tratação da Petrorecôncavo para exploração de cam
pos de óleo e/ou gás natural no Estado da Bahia.

1 - Quais empresas integram o Consórcio Pe
trorecôncavo? Quais os acionistas/cotistas, capital
social e experiência de cada uma delas em serviços
de exploração e produção de petróleo (óleo e/ou
gás)?

2 - Qual o critério adotado pela Petrobras para
selecionar o Consórcio Petrorecôncavo? Foi realiza
da concorrência? Tornada de preços? Contratação
decorrente de dispositivo legal que assegure inexigi
bUidade de licitação? Qual a legislação e dispositivos
que amparam a dispensa de licitação?

3 - Qual a abrangência do contrato com a Petro
recôncavo? As áreas de exploração e produção estão
situadas em quais estados? Quais os campos envol-
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para eles levarem as nossas empresas com
dinheiro do BNDES e perdendo a autonomia
nacional. Com uma economia desnacionali
zada, nós estamos caminhando para uma
situação escandalosa e uma ladroagem. O
exemplo disso é a Petrobras, que está sen
do vendida por meio de uma concessão, por

. um preço de um apartamento ou o preço de
uma Ferrari do Ronaldinho.

Quem diz isso é o jornalista Aloysio Biondi.

3) Pesquisa da Vox Popult. 75% da
opinião pública do País acha que a inflação
voltou. FHC diz que a taxa de hoje é menor
que a de ontem, mas esquece de dizer que
ontem havia reajuste salarial e que há cinco
anos isso não existe mais.

4) De acord9 com o relatório do "Pro
grama das Nações Unidas para o Desenvol
vimento", o Brasil figura no topo (entre os
três primeiros colocados) da lista da desi
gualdade da dis.tribuição da renda nacional.

5) Dos 145 milhões e 800 mil brasilei
ros, vegetam 57 milhões sobrevivendo abai
xo da linha da pobreza. Esse infeliz grupo
aufere uma renda média inferior a 72 reais,
limite inferior da faixa de pobreza, segundo
os padrões definidos pela ONU. Mais 23 mi
lhões estão na condição de miserabilidade
sobrevivendo com renda inferior ao salário
mínimo. Portanto, 50% da população pode
ser incluída na faixa da miséria, pois para
eles só convergem 10% da renda nacional.
FHC e sua equipe econômica acham que o
País vai bem.

6) 10% da população brasileira absor
ve 50% da renda nacional, incluídos aqui os
que ganham até R$1.370,00, ou seja, a
classe média baixa. O restante 64 milhões
de brasileiros compõe a classe pobre, que
vive entre a primeira linha inferior da pobre
za e o limite superior de R$1.370,00.

7) 2,8% dos proprietários de terra de
têm 56,79% da área ocupada pelas proprie
dades rurais do nosso País.

8) O neoliberalismo também está afun
dando nosso País vizinho, o Peru. O povo já
sai às ruas protestando, numa marcha de
mais de 500 quilômetros, contra a política ne
oliberal, as privatizações e a intenção de Fuji
mori se perpetuar no Governo. O Peru é nos
so país irmão, por isso tudo é tão parecido.

Isso tudo são manchetes nos jornais de hoje.

9) Discurso do Presidente Venezuela
no Hugo Chávez, ao receber a nova Consti
tuição: Uma Constituição que põe freios no
projeto neoliberal que estava para se insta
lar aqui na Venezuela. "Vade retro Satanaz!
Não! Na Venezuela não há lugar para o ne
oliberalismo". Será que ele soube o que
está acontecendo com o Brasil?

Vejam se pode uma coisa dessas! É como so.;.
mos vistos lá fora.

10) Previdência pode ter salá
rio-referência. O Executivo já determinou ao
Ministro da Previdência o estudo de viabili
dade para acabar com mais esse direito al
cançado pelos trabalhadores na Constituinte
de 1988: a vinculação dos benefícios previ
denciários ao salário-mínimo. Afinal pela
própria definição salário-mínimo é o mínimo
exigido para a sobrevivência do cidadão.
Aposentado ou pensionista não é cidadão?

11) Cerca de doze milhões de pessoas
podem ser diretamente atingidas pela cria
ção de um salário-referência para a Previ
dência Social. Esse é o número de trabalha
dores aposentados pelo INSS que recebem
um salário-mínimo por mês.

12) Do Presidente FHC sobre seu fas
'. cínio por Petrópolis: já que Presidentes não
podem ser imperadores, devem ao menos
visitar Petrópolis para respirar o ar da gran

. deza do Império.

13) A Fundação Getúlio Vargas vai
lançar no início do ano 2000 seu primeiro ín
dice de inflação com preços expurgados.
Serão suprimidos da nova taxa os produtos
agrícolas e os combustíveis porque sofrem
influências climáticas e choques internacio
nais. Mas influem e muito na inflação que
todos pagam.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o que aca
bei de ler são apenas algumas manchetes e títulos
dos jornais de hoje. Vejam só aonde chegamos. Te
mos ou não ra.z~o?

Ao longo de dez meses fiz quase duzentos dis
cursos. Em todos eles sempre externei minha posição
e a que o povo nos pressiona e obriga a falar a respei
to. O País vai mal. O Governo também, pois não se dá
conta de que algo precisa ser feito.
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o que digo aqui não é coisa apenas minha.
Estou externando as manifestações da imprensa, da
população urbana ou rural, do pequeno e médio em
presário e do estudante. Todos têm a mesma lingua
gem de desencantamento, desesperança e pessimis
mo. Afinal, a ladroagem é enorme! Há irregularidade
por todos os lados.

Estamos chegando ao fim da 51 ª Legislatura.
Precisamos diagnosticar isso tudo. Como vai ficar?
Será mais um ano que passa sem nenhuma providên
cia tomada? E o Imperador, que gosta de Petrópolis,

vai ficar reinando no irreal, dizendo lá fora que o País
vai bem?

Mais uma vez deixo aqui meu protesto e in
dignação. A política deste Governo é nefasta. Ele está
- da forma como age - tripudiando e pisoteando os
que constroem o País, principalmente os servidores.
Não digo a população em geral, porque ela já vem
sendo - de Governo após Governo - cada vez mais
responsabilizada pela péssima escolha de seus go
vernantes.

Os servidores do nosso País estão há mais de
cinco anos sem aumento, e o Governo sempre põe a
culpa sobre eles, como se fossem os responsáveis
pelas irresponsabilidades e incompetência deste Go
verno.

Está aqui mais uma vez o nosso protesto, em
nome do povo brasileiro, porque o povo lá fora quer
saber, e tenho a obrigação de dizer aqui. Eles respon
dem se quiserem. Até agora não responderam coisa
nenhuma nem para a imprensa, que os tem acusado
todos os dias. Eles não respondem, mas quem cala
consente. Quem se omite é porque tem culpa no car
tório.

o SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Exª a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, vou falar de um tema que muitos já
trataram desta tribuna, mas é importante repisá-lo
para que ele possa ser avaliado pela opinião pública
nacional.

A Câmara dialoga com o conjunto da Nação e,
em particular, tem responsabilidade, quando vota o
Orçamento, com a manutenção de boa parte do fun
cionamento do Distrito Federal que é bancada por
verbas da União. A segurança pública é um desses
segmentos mantidos com verbas federais.

Na semana passada tivemos o desprazer de ser
violentados pelas imagens a que assistimos da re
pressão policial aos servidores da Novacap.

Saí de Brasília para ir ao Congresso Nacional
dos professores. Quando estávamos para iniciar uma
conferência naquele congresso, recebemos a visita
de um companheiro que acabava de chegar de Brasí
lia e que nos contou como tinha sido resolvida pelo
Governador do Distrito Federal uma contenda sindi
cal, trabalhista.

Esse Governador, para angariar votos, promo
veu - todos sabem que é verdade - várias ocupações
de terra pública dentro do Plano Piloto, com promes
sas acintosas e ofensivas, que deram origem a várias
ações de reintegração de posse na Justiça, as quais
tiveram de ser cumpridas pelo então Governador. O
atual Governador sabia o que estava fazendo.

Depois, às raias de perder a eleição, prometeu,
de forma irresponsável, imoral e puramente eleitorei
ra, 28% de reajuste salarial ao funcionalismo local.
Aliás, para ser franco, gostaria de dizer que o funcio
nalismo do Distrito Federal é responsável, em parte,
por isso.

O funcionalismo, há seis anos sem reajuste, vi
vendo num País cuja política econômica desenvolvi
da pelo Governo é a do não-crescimento, da
não-recuperação do valor de compra do salário mí
nimo, do aprofundamento do desemprego e da re
cessão, tudo para garantir a estabilidade - como ele
bem disse, quando o índice de inflação não chegava
a 1% ao ano -, houve por bem se submeter a essa
farsa patrocinada pelo então candidato a Governa
dor e se deixar enganar. Todos sabiam que era men
tira. Ninguém, numa situação em que não há inflação,
tem como dar um reajuste de tal porte. Cristovam Bu
arque foi honesto nesse sentido.

Agora os funcionários da Novacap foram buscar
seus direitos não só salariais, mas também os traba
lhistas. E, numa contenda, tivemos uma morte e feri
dos de forma grave, irrecuperáveis, irreparáveis, por
que dois ficaram cegos, além de várias pessoas atin
gidas. Basta ver as costas de um dos feridos, nas fo
tos estampadas nos jornais. Um senhor que posso di
zer que tem idade de ser meu avô e está lá trabalhan
do duramente. E o Sr. Governador teve o desplante,
para completar sua barbárie de ação e de pensamen
to, inclusive, de fazer alusão a uma possível luta políti
co-partidária.

Penso que o Governo Federal tem responsabili
dades, porque custeia a segurança pública do Distrito
Federal com transferência de recursos. Não é assim
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que deve ser mantida ou executada a segurança pú
blica no Distrito Federal.

Entendo que a apuração desse fato deve ser
enérgica e exemplar. E não basta só apurar e punir o
que estava com a Calibre 12 na mão e efetuou o tiro. É
preciso haver uma forma de punição coletiva e social,
para que o Governador não continue a falar as bestei
ras e barbáries que reforçam e implementam na tropa
esse sentimento de que pode tudo.

Esse ato só foi executado porque há uma orien
tação política e uma concepção sendo exercida e exe
cutada pela tropa. Isso tem de ser modificado. O povo
do Distrito Federal deve isso à Nação, para que não
voltemos a ver atitudes de. barbárie como essa, que
recuperam o que há de pior dos porões da ditadura. É
preciso que haja uma reprimenda social coletiva, para
não se permitir que governos pensem que, por terem
sido eleitos por voto, podem tudo e vale tudo, fazendo
o que bem entendem. Não vamos admitir isso.

Esse tipo de atitude é inaceitável numa relação
democrática. Por isso, a reprimenda, a ação coerciva
e o processo de recuperação têm de ser passados à
opinião pública, para que essa faça o Governo do Dis
trito Federal ver que ele não pode conduzir as ações à
frente do Governo como se estivesse conduzindo a
sua casa.

O SR. CORONEL GARCIA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. CORONEL GARCIA (PSDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, atendendo a um requerimento do
Deputado Reginaldo Germano, esta semana, alguns
militares da Força Aérea Brasileira estão prestando
depoimentos na CPI do Narcotráfico. Como disse,
são alguns militares da Força Aérea Brasileira, como
também alguns empresários, Parlamentares, juízes e
advogados. No entanto, nenhuma dessas categorias
aqui citadas com certeza admitirá, em qualquer mo
mento, qualquer tipo de generalização. É por isso que
estou aqui presente, para manifestar meu repúdio a
determinadas declarações citadas pela imprensa, em
que alguns parlamentares, talvez buscando até noto
riedade, estão generalizando bastante com relação à
parte dos militares da Força Aérea Brasileira e atin
gindo dessa forma todos os militares brasileiros.

Com certeza, Sr. Presidente, todas as institui
ções militares neste momento estão ao lado da CPI
do Narcotráfico, buscando o esclarecimento de todos
os crimes que possam ter sido praticados nessa área.
No entanto, peço a todos sempre a observação e a

compreensão de que estamos tratando com uma
grande instituição, e essa instituição tem preocupa
ção com seu nome e com o de todos os bons militares
que ali trabalham.

Portanto, as declarações públicas têm que ser
contidas e bem direcionadas aos maus militares, que
muitas vezes são utilizados até politicamente para
atender a determinados interesses e lançados em
operações como a que agora está em curso, conheci
da como Mandacaru. Essa operação nada mais está
fazendo com os militares do que desgastá-los, por co
locá-los numa operação anunciada, dando a impres
são de que os planejamentos militares não têm a
competência que deveriam ter.

Quero, portanto, manifestar toda minha solidari
edade aos militares da Força Aérea Brasileira e a to
dos os outros militares.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.

O SR.IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dou conhe
cimento à Casa de que estou apresentando duas indi
cações.

Na primeira, envio ao Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão sugestão para alterações na for
ma de pagamento da diferença relativa à vantagem
de 28,86% devida aos servidores públicos federais.

Na segunda, sugiro ao Poder Executivo, mais
especificamente ao Ministro das Comunicações, a
adoção de providências com o objetivo de estender
os benefícios da Lei n2 8.529, de 14 de dezembro de
1992, aos empregados da Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos, originários do antigo Departamen
to de Correios e Telégrafos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Esta Presidência acolhe as duas indicações do ilus
tre Deputado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. ExD a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sr!! e Srs. Deputados, recentemente esta
Casa aprovou a reforma constitucional - com voto
contrário das Oposições - que estabeleceu novas re
gras para a previdência do trabalhador brasileiro, ins-
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tituindo no País o tempo de contribuição e não mais o
tempo de serviço.

No ato da regulamentação dessa reforma cons
titucional, outros novos fatores foram agregados ao
tempo de contribuição, o que levou partidos de Oposi
ção a ingressarem com uma ADIN, Ação Direta de
Inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal,
porque temos a plena convicção de que as regras re
cém-aprovadas ferem profundamente a Constituição
brasileira.

Além da inclusão das regras do tempo de contri
buição, do fator idade e de expectativa de vida, toma
mos conhecimento de que o IBGE - que desde 1991
não mudava os dados relativos à expectativa de vida
do povo brasileiro -, após a aprovação da reforma da
Previdência Social nesta Casa, divulgou ato em que
determinou o aumento da expectativa de vida da po
pulação brasileira de 66 anos de idade para 68,1
anos. Aparentemente, essa regra não diz nada, e a
grande maioria do povo brasileiro não sabe o que sig
nifica esse novo dado divulgado pelo IBGE. -

Sr. Presidente, isso, por si só, fará com que o tra
balhador brasileiro permaneça na ativa por, no míni
mo, um ou dois anos a mais, para que não haja perda
em seus benefícios de aposentadoria.

Mas se não bastasse tudo isso, e não satisfeito
com todas as mudanças - infelizmente, aprovadas
nesta Casa -, o Governo Federal lança agora novo
discurso, ressuscitando a velha idéia de desvincular o
salário mínimo do benefício previdenciário. Encontra
ram até um nomezinho e estão brigando pela paterni
dade da idéia. Ouvi hoje, pela imprensa, o Porta-Voz
da Presidência da República, depois de pronuncia
mento do Presidente do Senado Federal, dizer que a
idéia inicial partiu do Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, e não do Presidente do Se
nado Federal, Antonio Carlos Magalhães, ou seja, es
tão brigando pela iniciativa da idéia de criação do sa
lário-referência, o qual serviria para o aposentado e
seria desvinculado do salário mínimo.

Preocupa-nos muito o fato de dizerem que essa
proposta deverá ser aprovada para que o trabalhador
da ativa tenha seu salário melhorado. Ora, não é pre
ciso desvincular o salário mínimo da Previdência So
cial para melhorar o salário, pelo contrário, somos um
País grande, rico, e não há nenhuma justificativa plau
sível para o salário mínimo que é pago ao trabalha
dor, um dos menores do mundo. Perdemos para paí
ses vizinhos, que têm economia mais incipiente do
que a nossa. Nos países do Mercosul, o salário míni
mo é muito maior do que o nosso. Essa medida, longe
de servir para aumentar o valor do salário mínimo, vai

fazer com que os coitados dos aposentados brasilei
ros sofram ainda mais. Essa é a realidade.

Vejam V. Ex!'!! que as revistas estão mostrando a
reforma da Previdência por meio de charges, em que
a imagem do velhinho, do aposentado, está qual uma
caveira, um esqueleto, porque é para isso que aponta
a política criminosa do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Trabalhador brasileiro hoje não tem mais di
reito de se aposentar. Tudo o que foi aprovado na re
forma é ruim para o conjunto dos trabalhadores e, se
não bastasse isso, o Governo Federal acena com no
vas medidas.

Então, quero concluir minha intervenção dizen
do que o Governo Federal não tem o objetivo de me
lhorar o salário mínimo, para o que teria todas as con
dições agora, se quisesse. O objetivo é diminuir ainda
mais os proventos, os benefícios dos aposentados
deste País. Segundo ele, o trabalhador brasileiro ja
mais terá direito à aposentadoria.

Muito obrigada..

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Srs. Deputados, o pequeno e o médio agricultor, nos
últimos anos, vêm sendo rechaçados do campo. Nos
últimos quatro anos, apenas para V. Ex!! terem uma
idéia, a indústria de máquinas agrícolas, que vendia
30 mil máquinas por ano, passou a vender dezessete.
Por outro lado, se verificarmos o número de enxadas
vendidas no mesmo período, perceberemos que hou
ve grande aumento.

Nos últimos quatro anos, ao contrário do andar
da tecnologia, diminuiu pela metade a comercializa
ção das máquinas agrícolas e triplicou, e até um pou
co mais, a venda de machados, de foices e de enxa
das, ou seja, na agricultura, grande número dos que
não fugiram do campo tiveram que reduzir seu poten
cial de aplicação tecnológica, justamente para não fi·
carem relegados, talvez, aos bolsões de pobreza das
grandes cidades.

Mas não bastasse a falta de incentivos e de in
vestimentos na agricultura, outro fator também veio
espantar nosso pequeno agricultor: o Projeto de Lei
nº 1.733/99, que dispõe sobre a contribuição previ
denciária do setor rural e, para isso, altera as Leis n!1!
8.812 e 8.813, ambas de 1991. .
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Esse projeto de lei institui uma contribuição pre
videnciária para o pequeno agricultor, de certa forma
desestimulando-o.

Estou encaminhando projeto de lei para que a
contribuição do agricultor volte a ser um percentual
sobre a sua produção, em torno de 2,2% da comerci
alização dos produtos agrícolas, como era antes, e
para que ele possa contar o tempo de contribuição
previdenciária a partir dos 14 anos. Alcançando os 55
anos, quando pode requerer a aposentadoria como
agricultor, se não quiser requerê-Ia poderá ao menos
usar esses anos a mais para melhorar a sua aposen
tadoria. E, ainda, para que as contribuições previden
ciárias sejam cobradas de acordo com o período de
safras, especialmente na maior safra daquele agricul
tor.

Por esta e por outras, nossa agricultura familiar
vem sendo progressivamente rechaçada pelo modelo
econômico. O Governo deve buscar meios e formas
para promover a permanência do homem no campo.
A soma das ações dos pequenos agricultores repre
senta, além da sua sobrevivência, a possível diminui
ção do êxodo rural, que provoca a formação de bol
sões de miséria nos grandes centros.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)

- Esta Presidência convida os Srs. Parlamentares
que se encontram nos gabinetes a comparecerem ao
plenário, a fim de que possamos dar início à Ordem
do Dia.

O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)
- Tem V. Ex! a palavra.

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, pensava ocupar a tribuna para fazer refe
rência à segurança e ao Poder Judiciário. Infelizmen
te, nossas polícias arriscam suas vidas para prender
os marginais e estes são imediatamente postos em li
berdade pelo Poder Judiciário.

No entanto, diante dos inúmeros discursos pro
feridos nesta tarde, nos quais se observa negativis
mo, falta de esperança e de expectativas, quero falar
sobre esperança e sobre este País maravilhoso, que
depende exclusivamente da ação de cada um de nós
para dar certo.

Fui prefeito de uma pequena cidade, com cerca
de 70 mil habitantes. Ali havia doze secretarias.
Enfrentei inúmeras dificuldades e sei o que é gover
nar, embora em proporção infinitamente menor.

Temos acompanhado o Presidente Fernando
Henrique Cardoso ao longo da sua jornada, no prime
iro e segundo mandatos. Temos conhecimento do gi
gantesco esforço que tem feito para acertar e fazer
com que o País se desenvolva, cresça e nosso povo
tenha mais oportunidade e esperança.

Acompanhamos o esforço dos srs. ministros,
percebemos o envelhecimento precoce de que tem
sido vítima o Ministro da Fazenda, que diuturnamente
tem-se ocupado em ajudar nosso Presidente a resol
ver as inúmeras dificuldades que atingem nosso País.

Presenciamos a sucessão dos Ministros na
Pasta da Agricultura. No ímpeto de encontrar o ho
mem certo para o lugar certo, o Presidente tem pro
movido substituições. Sem dúvida, a cada dia temos
notado progressos e avanços, e nós, produtores, que
desde a década de ao estávamos endividados e sem
esperança alguma, vislumbramos soluções para o
endividamento do País pelas ações do Presidente
Fernando Henrique Cardoso e do nosso Ministro da
Agricultura, Pratini de Moraes.

Sr. Presidente, este País tem rumo, tem futuro.
Sem dúvida, as gerações vindouras saberão aprovei
tar o que estamos construindo hoje. Muitas vezes, po
rém, não nos valemos da nossa experiência, nem
apresentamos sugestões e críticas construtivas para
ajudar o País a encontrar seu caminho, seu destino.

Nossa palavra nesta tarde é, portanto, para que
cada um reflita neste final de milênio a fim de que ini
ciemoS um novo ano com expectativa diferente: con
tribu.ir com o que podemos, aproveitar a experiência
de cada um dos 513 Parlamentares para que este
País encontre mais rapidamente seu rumo.

Sem dúvida, queremos deixar registrado o gi
gantesco e hercúleo esforço que tem feito nosso Pre
sid~Qte para que o País possa se desenvolver o mais
rapida!T'ente possível. Seria injusto não reconhecer o
esforço de S. Ex! e de sua equipe de Governo, que
tem o mérito de estar realizando um grande trabalho,
com boa vontade, na busca incessante do desenvolvi
mento, apesar das críticas e da falta de reconheci
mento, porque é muito mais fácil criticar e atirar pe
dras do que reconhecer o mérito, do que contribuir e
partip!par.

Queremos, sim, como brasileiros que têm res
pons~bilidade, contribuir para que possamos encon
trar nosso destino e construir uma Nação mais justa,
com oportunidades para todos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Joaquim Araújo)

- Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Fer
nando Coruja.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Vamos precisar do
quorum constitucional para dar início à Ordem do
Dia. A Secretaria da Mesa deverá fazer soar as cam
painhas, para chamar os Srs. Deputados. Venham ao
plenário, Srs. Deputados.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExI' a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, tenho visto com satisfação e, diria, com
uma certa dose de expectativa positiva que V. Ex!! tem
pautada a discussão sobre o salário mínimo. V. Ex!,
Deputado Michel Temer, tem dito na Câmara dos
Deputados que é inadmissível que se debata a ques
tão do teto previdenciário sem discutir-se o salário mí
nimo. Tenho visto também que o Presidente do Sena
do tem pautado seu discurso na mesma linha, ou
seja, que temos de discutir o teto, sim, mas também o
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o SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela que ser destruído, que o Estado precisa ser tratado
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como uma empresa privada, que não pode ter déficit,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para falar so- em que a preocupação é fundamentalmente econô-
bre a proposta de emenda constitucional que tramita mica, e para isso tira recursos da área social, desti-
nesta Casa e que possivelmente vai ser votada no dia nando-os ao pagamento de juros da dívida interna e
de hoje. externa.

Trata-se exatamente da proposta que visa des- Queremos protestar contra isso. Apesar de ha-
vincular recursos, ou melhor, dar continuidade à polí- ver algumas modificações nesta nova prorrogação, e
tica de desvinculação de recursos orçamentários a principal delas é que os recursos de estados e mu-
constitucionais para a prorrogação daquilo que o Go- nicípios agora não são vinculados, ou seja, esses
verno em determinado instante chamou de Fundo de 20% que eram tirados de estados e municípios vão
Estabilização Fiscal e que agora chama eufemistiêa- agora para eles, queremos deixar nosso protesto,
mente de desvinculação de recursos orçamentários. porque mais uma vez neste País recursos são desvia-
Na verdade, é a mesma coisa: um fundo temporário dos da área social, da Previdência, da saúde, da edu-
criado em 1994, já prorrogado por três vezes, que se cação - pois isso mexe no salário-educação -, do FAT
pretende agora prorrogar pela quarta vez. e da assistência social para pagamento de juros.

Objetiva-se, com isso, tirar 20% de todos os re- Essa desvinculação, sem nenhuma regra, porque
cursos que o Governo arrecada, que são agora joga- passa os recursos para o bolo geral, mais uma vez vai
dos não para um fundo, como ocorria anteriormente, apenar aqueles que precisam do Governo, ou seja, a
mas para o Orçamento Geral da União, isto é, recur- população mais pobre, que fundamentalmente ne-
sos vinculados são tirados das contribuições sociais e cessita de que recursos para a área social cheguem à
de outras fontes e passam para o Orçamento Geral ponta da linha. Mais uma vez o trabalhador é apena-
da União de forma desvinculada. Qual é o problema? do, e os recursos públicos dos impostos que todos pa-
Em primeiro lugar, há uma pseudotransitoriedade in- gam vão para tributos pagos ao grande capital inter-
serida nas Disposições Constitucionais Transitórias, nacional e à dívida interna n~cional.

porque um dispositivo para o qual se pretende agora Muito obrigado.
alcançar um prazo total de 14 anos, sem dúvida ne- O Sr. Antonio Joaquim Araújo, § 2Q do
nhuma, não é transitório, e foge de qualquer compre- art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei-
ensão lógica daquilo que é Constituição. ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.

A segunda questão é que tira recursos da segu- Michel Temer, Presidente.
ridade social. Fala-se muito que há um déficit no orça
mento da seguridade social e que faltarn,recursos
para dar cobertura à Previdência, à saúde e à assis
tência social. O que o Governo faz? Mais uma vez
desvincula recursos da seguridade social- a própria
Constituição, no seu art. 167, inciso XI, diz que não se
pode desvincular recursos da contribuição previden
ciária para outros gastos -, por meio de proposta de
emenda constitucional, para garantir a legalidade
dessa desvinculação. É mais uma prova de que não
faltam recursos para a Previdência, porque recursos
da seguridade social, assegurados na Constituição
de 1988, são desviados para prover outros gastos.

O que esses gastos prevêem? Bem, hoje podem
ser gastos em qualquer coisa, porque os· recursos estão <

desvinculados. Mas são retirados recursos da área
social para pagamento de juros das dívidas externa e
interna. O Governo, naquele seu reducionismo eco
nômico, acha que resolve os problemas do País ape
nas com estabilidade monetária e que aquilo que é in
vestido no social pode ser esquecido dentro do racio
cínio liberal de que o Estado do bem-estar social tem
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salário mínimo. Vejo aqui o Deputado Severino Ca- Previdência, para o aposentado e o pensionista? Cla-
valcanti, que tem deixado claro perante a imprensa e ro que pode, porque ele teve uma elevação no seu
a Casa, que quer o debate sobre o teto, mas também vencimento e pode contribuir para que também apo-
o debate sobre o salário mínimo, e vi com satisfação sentado e pensionista passem a receber o salário mí-
que o próprio Presidente da República esta semana nimo igual ao dele.
mandou fazer um estudo para que se debata a ques- Então, não há problema algum. Se houver boa
tão do salário mínimo - seu porta-voz dizia que não é vontade para desarmarmos o espírito e caminharmos
uma situação tranqüila para nenhuma das posições com tranqüilidade na construção desta proposta, ela
dizer que vai desvincular ou não vai desvincular. é possível, Sr. Presidente.

Acho que o importante neste momento é não fa- Estou convencido de que, se quisermos, iremos
zer críticas àqueles que levantaram assunto tão im- construir esta proposta. Acho que não foi só a Comis-
portante, que interessa a 100 milhões de brasileiros, são da Pobreza que decidiu que o debate sobre salá-
sobre o qual não temos deliberado na Casa nesses rio mínimo deve tramitar em regime de urgência ur-
últimos cinco anos. O importante é que o assunto está gentíssima, mas todos os Parlamentares desta Casa,
na pauta, está em debate. se consultados, dirão que é preciso elevar o salário

Claro que tenho entendimento a respeito, Sr. mínimo. Se há problemas na Previdência, vamos bus-
Presidente. Acho que é tão importante elevar o salário car recursos para garantir a esse órgão pagar um sa-
mínimo que não me furto até ao debate sobre eleva- lário mínimo que considerarmos não justo, mas viável
ção da alíquota da Previdência. Se se diz que o siste- neste momento. Claro que se pensarmos em salário
ma é solidário, se vamos elevar o salário mínimo, por justo, haverá quem diga: por que não mil dólares?
que quem vai ganhar acima do salário mínimo não Ninguém está falando em mil dólares, ninguém está
pode pagar um pouco' a mais, para que aposentados falando em dobrar o salário mínimo, mas entendemos
e pensionistas também sejam contemplados? que ele pode crescer de forma equilibrada, sem dis-

Acho que para isso tem de haver uma Comissão criminar aposentados e pensionistas. Estou convenci-
em que todos estejam com o espírito desarmado, que do de que todos os que se pronunciaram fizeram-no
não exclua nem quem ganha salário mínimo, nem porque queriam ver a matéria em debate, sem que
quem é aposentado ou pensionista, para construir- isto trouxesse prejuízo a nenhum setor organizado da
mos uma proposta em que se olhe também para o ca- sociedade.
ixa da Previdência, a fim de que ninguém diga, na so- Era o que tinha a dizer.
ciedade, que estamos pensando em elevar o valor do Muito obrigado, Sr. Presidente.
salário mínimo e contemplar aposentados e pensio-
nistas, mas não apontamos a receita. Entendo que O SR. RICARDO IZAR - Sr; Presidente, peço a
esta Casa tem todas as condições de montar uma co- palavra'pela ordem.
missão de Parlamentares de todos os partidos, bus- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
cando inclusive ajuda no Executivo, para construir V. Ex!! a palavra.
uma proposta que eleve o valor do salário mínimo e O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Pela or-
contemple os interesses de trabalhadores, aposenta-demo Sem revisão do orador.) -:- Sr. Presidente, há dez
dos e pensionistas, que são os trabalhadores de on-dias realizamos audiência pública' na Comissão de
tem. Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e

Sr. Presidente, acho que não cabe mais ficar- na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
mos aqui diariamente lamentando e falando que sobre financiamento para habitação e sobre ó Plano
Argentina, Uruguai e Paraguai têm salário mínimo em Nacional de Habitação. Depois daquela reunião, a
torno de 200 dólares. Podemos construir uma propos- Comissão de Economia, Indústria e Comércio criou
ta. Ninguém poderá dizer que vamos dobrar de um .. .um grupo de trabalho destinado a estudar o problema
momento para outro o valor do salário mínimo, mas ... da TR nos financiamentos imobiliários. Agora, gosta
podemos construir uma proposta equilibrada, para ria de comunicar a 'esta Casâ 'que, dépóís dessa au
que sobreviva quem trabalha na área privada, quemdiência publica, recebemos centenas de telefonemas,
está no serviço público e a Previdência. cartas e e-mails de pessoas que estão,sendo prejudi-

Eu dava um exemplo simbólico, quando alguém cadas. São mutuários que não conseguem mais pa-
me perguntava há pouco tempo: se o salário mínimo gar suas prestações e construtoras e cooperativas
for elevado para 200 dólares, por que alguém que vai . que também não têm mais condições de quitar suas
ganhar200 dólares não pode dar cinco dólares para a dívidas com os bancos. . . .
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Sr. Presidente, encaminho a V. EXª pedido para um dos melhores programas de saúde da família, e
criação de Comissão Especial que estude o financia- do Governo do Estado. Até o Governo do Estado, que
mento para habitação e o Plano Nacional de Habita- é oposição àquela administração, premiou a Prefeitu-
ção. ra de Vitória da Conquista, que hoje é modelo no

Isso é muito importante, porque a cada dia que Estado da Bahia, servindo de contraponto ao grupo
passa estamos sentindo mais de perto, por meio dos do Senador Antonio Carlos Magalhães, que fica alar-
meios de comunicação, que deram cobertura muito deando que nenhum prefeito tem condições de go-
grande a essa audiência pública, as dificuldades de vernar se não for aliado do Governador.
mutuários, cooperativas e construtoras. Por isso, soli- Como a Prefeitura de Vitória da Conquista hoje
citamos a V. Exi que, ao examinar nosso pedido, dili- é uma referência, esses vereadores, sob a liderança
gencie no sentido de implantar o mais depressa pos- do Senador Antonio Carlos Magalhães, desencadea-
sível uma comissão especial para estudar o problema ram na Câmara Municipal a instalação de uma Co-
habitacional no País. missão Parlamentar de Inquérito completamente des-

Era o que tinha a dizer. propositada, sem nenhum tipo de fundamento, sem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ SI"'!! e nenhum tipo de argumentação, tendo como único ob-

Srs. Deputados, venham ao plenário. Precisamos de ~~i~~ :~~~:reu:~~~~~~~~i~:a~u~I~~~~~~~::~~
quorum para iniciar a Ordem do Dia.

Já há inclusive deputados na Assembléia Legis-
O SR. NELSON PELLEGRINO .:. Sr. Presiden- lativa propondo a criação de uma Comissão Parlamen-

te, peço a palavra pela ordem. tar de Inquérito para apurar a situação do Incra em re-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem lação a esse convênio, lançando outra cortina de fu-

V. EXª a palavra. maça sobre uma CPI que a bancada da Maioria, ligada
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela ao Governador César Borges, negou-se a instalar,

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli- para apurar urna denúncia de um desembargador que
cito a V. Exll que seja transcrita nos Anais desta Casa foi pressionado por dois colegas e um Deputado Esta-
uma carta intitulada "A Bahia vai ao 11 Encontro Ame- dual, que, por acaso~ é o Líder do PFL na Assembléia
ricano pela Humanidade e contra o Neoliberalismo". Legislativa, a soltar um perigoso assaltante de cargas.
Esse encontrq está acontecendo em Belém, Estado Portanto, há toda uma trama urdida no sentido
do Pará, e reúne militantes políticos, partidos e enti- de tentar fazer um contraponto, de lançar sob mácula
dades que lutam no mundo inteiro contra a ação ne- uma administração que não tem absolutamente nada
fasta do neoliberalismo e também em defesa da hu- que deponha contra ela.
manidade. Estão sendo discutid~~" experi~Dcias im- E é o próprio funcionário do Incra que esclarece
portantes nesse campo, e esta é a carta da delega~ publicamente nos jornais que tudo que está sendo le-
ção da Bahia que foi a esse encontro. Por isso, gosta- vantado em relação à Prefeitura não é verídico, por-
ria que fosse transcrita nos nossos Anais. que a Prefeitura não recebeu os recursos que lhe es-

Sr. Presidente, quero também repudiar, desta tavam destinados, e as obras, que atrasaram em fun-
tribuna, atitude da Câmara Municipal de Vereadores ção do mau tempo, estão sendo concluídas mais rapi-
do Município de Vitória da Conquista. Vitória da Con- damente do que outras que estão sendo feitas por ou-
quista é o terceiro Município da Bahia em população, tras prefeituras e pelo Governo do Estado. Já recupe-
hoje governado pelo companheiro Guilherme Mene- ramos as duas barragens que se romperam.
zes de Andrade, do Partido dos Trabalhadores, e assi- Portanto, todas as denúncias que a Câmara Mu-
nou, como dezenas de outros municípios baianos e o nicipal está a formular não têm fundamento, não re-
Governo do Estado da Bahia, convênio com o Incra sistemOa uma mera explicação de um mero funcioná-
para realizar obras em assentamentos rurais. rio de terceiro escalão do Incra.

A Prefeitura de Vitória.da Conquista hoje é mo- A J'refeitura mandou todas essas informações
delo no Brasil inteiro. Aí está a explicação dessa atitu- para aCâmara Munic;ipal, que tem contra ela uma sé-
de da Câmara Municipal: esta Prefeitura, este ano, já rie de denúncias de. irregularidades que está sendo
ganhou quatro prêmios. Foi selecionada como uma apurada pelo Tribunal de Contas. E essa Câmara Mu-
das cinco prefeituras no Brasil para ganhar o prêmio nicipal, que não tem moral, nem autoridade para abrir
da Abrinq como a prefeitura que tratou melhor a crian- uma CPI, quer é calar a voz de 53 mil eleitores que su-
ça e o adolescente. Ganhou também prêmios da Fun- fragaram a administração do PT, que teve uma vitória
dação Getúlio Vargas, do Ministério da Saúde, com retumbante, com mais de 50% dos eleitore$.-que tem

."" ,;["
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feito uma gestão exemplar. E quem está dizendo isso
não é o Deputado Nelson Pellegrino, mas a Funda
ção Abrinq, a Fundação Getúlio Vargas, o Ministério
da Saúde e a Secretaria de Trabalho e Bem-EstarSo
cial do Governo do Estado da Bahia. Todos premia
ram aquela Prefeitura porque tem um trabalho exem
plar na área social.

Sr. Presidente, a população de Vitória da Con
quista está completamente indignada com essa ati
tude da Câmara Municipal, e não tenho dúvida ne
nhuma de que está por trás disso uma ação de con
tra-ofensiva, porque hoje o Partido dos Trabalhadores
tem condições de ganhar em diversas cidades do
Estado, inclusive na Capital, Salvador, desmentindo o
discurso falacioso de que Prefeito que é inimigo políti
co ou adversário do Governador da Bahia não conse
gue governar bem.

Vitória da Conquista é exemplo de que é possível
governar bem se houver seriedade e transparência, se
forem aplicados recursos públicos na área social, se
for implantado um plano de governo estratégico.

"

Portanto, faço este registro desta tribuna para
repudiar essa atitude, que não seguirá além da Câ
mara Municipal de Vitória da Conquista. Tenho certe
za de que agem sob a Iíperança de outras forças que
não querem o crescimento do Partido dos Trabalha
dores no Estado da Bahia.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

A BAHIA VAI AO 1/ ENCONTRO AMERICANO
PELA HUMANIDADE E CONTRA O

NEOLlBERALlSMO

A Bahia vai ao 11 Encontro pela Humanidade e
contra o Neoliberalismo.

Junto com os povos lutadores da América, a Ba
hia segue o caminho rumo a Belém do Pará. Do re
côncavo ou interior, cortaremos nossos sertões e se
guiremos a também nossa Amazônia, para reafirmar
que ela continua sendo nossa.

É a Bahia de resistência. A Bahia indígena dos
pataxós que retomam o seu Monte Pascoal. A Bahia
negra da revolta dos malês. A Bahia popular dos alfai
ates revolucionários da revolta dos búzios.

A Bahia independente e brasileira, da guerra po
pular que levou à vitória em 2 de julho. A Bahia das
mulheres guerreiras como Maria Quitéria. A Bahia re
publicana da Sabinada. A Bahia dos atabaques e da
poesia de Castro Alves. A Bahia libertária dos quilom
bos de ontem e de hoje. Dos operários em greve, da
juventude nas ruas e dos sem terra que recuperam o
que é seu:'A Bahia de todos os excluídos, descrimina-

dos e oprimidos. A Bahia de todos os santos e santas,
guerreiros e guerreiras. A Bahia soberana, democráti
ca e socialista de Carlos Marighella, Dinaelza Santa
na, Mário Alves e Jorge Leal. A Bahia que nunca se
rendeu e que, como Canudos, nunca se renderá. A
Bahia, que cultua suas festas e festeja a sua cultura.
A Bahia da esperança. A Bahia viva.

A Bahia vai ao 1/ Encontro Americano pela Hu
manidade e contra o Neoliberalismo.

É a Bahia que continua e continuará lutando
contra todas as formas de opressão e denominação.
A que não aceita o mandonismo a serviço do grande
capital. A que não aceita os ditames do FMI e do im
perialismo. A que não aceita ser tão rica e tão pobre.
Tão independente e tão colonizada. Tão bonita e tão
feia. Tão cheia de trabalhadores honestos e de cor
rupção. Tão Iibertária e tão oprimida.

A Bahia que sabe que sua luta é de todos os
oprimidos do Brasil. De todos os dominados das Amé
ricas. De todos os explorados, excluídós e descrimi
nados, do primeiro ao quarto mundo. A Bahia de to
das as lutas, de todos os povos. A Bahia que sabe que
toda esta luta é sua. A Bahia que sabe que sua sorte e
seu futuro, estão ligados ao futuro da humanidade.

A Bahia vai ao 1/ Encontro Americano pela Hu
manidade e contra o Neoliberalismo.

Vai à terra da Revolução Cabana, se encontrar
com Antônio Vinagre, Zumbi dos Palmares, Sirnon Bolí
var, Tupac Amaru, Emiliano lapata, Martin Luther King,
Sandino, Ferrabudo Marti, Salvador Alende, Che Gueva
ra, Tiradentes e tantos outros guerreiros desc0'1hecidos
cujos espíritos continuam rondando nosso continente,
para nos animar e dizer que a história não acabou.

A Bahia vai ao 1/ Encontro Americano pela Hu
manidade e contra o Neoliberalismo.

Este é nosso destino de 6 a 11 de dezembro de
1999. Aqui também chegou a notícia alvissareira.
Aquela notícia que correu primeiro pela Amazônia e
no sopé dos Andes se multiplicou. Que foi cantada em
prosa na Patagônia, anunciada em versos pela Pana
mericana e que, no Caribe, distribuiu tesouros. A
mensagem que, em Chiapas fez a festa do povo e
'que, na'fronteira do Rio Grande, os últimos guerreiros
a enviaram para 05 irmãos do norte. -

-Agora a Bahia também dá a'sua resposta: que
tOdos os caminhos sigam para riomar. Que todos os
'pés sejam guiados pela estrela. A grande marcha co
meçou. É o seu destino, é uma fortaleza dautopia en
cravada na floresta.

O 11 Encontro Americano será um momento mui
té> importante para a nossa luta. Antes de tudo, será
um ato concreto de solidariedade ao movimento po-
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pular e à luta dos zapatistas e do povo de Chiapas, no
México, especialmente num momento em que as for
ças armadas mexicanas empreendem um grande
movimento repressivo na região de Chiapas com
apoio de grupos paramilitares financiados por empre
sários e latifundiários. Mas não só por isso.

Esse encontro tem também uma destacada am
plitude. Será um espaço de solidariedade e apoio às
lutas populares que crescem em toda a América 
contra o neoliberalismo e suas conseqüências políti
cas, econômicas, sociais e culturais - assim como de
combate ao imperialismo. Questão que ganha relevân
cia com a ameaça da ampliação da intervenção militar
dos Estados Unidos, que, na prática, já começou na
Colômbia e pode se expandir para países vizinhos,
onde avança o movimento popular, como o Equador e
a Venezuela. O \I Encontro Americano, como continui
dade do espírito que norteou o I Encontro, deverá ser
também um espaço que proporcione a troca de expe
riências entre os mais diversos movimentos presentes
nas delegações nacionais e regionais. Terá, assim, um
sentido de continuidade pois será uma oportunidade
do desenvolvimento de iniciativas e ações conjuntas
concretas destes movimentos em defesa da humani
dade e contra o neoliberalismo e o imperialismo. Isto
num contexto em que o neoliberalismo está mais des
gastado e o imperialismo mais agressivo.

Será um encontro plural, no sentido de que reu
nirá as mais diversas correntes e grupos nacionais,
internacionais ou regionais e localizados, ampliando
o leque dos debates muitas vezes circunscritos a or
ganizações e partidos de âmbito I')~çional. Is~o permi
tirá também uma pluralidade de temas e o interrelaci
onamento de debate, desde a exploração de classe,
as questões nacionais, regionais, culturais, étnicas,
de gênero, ambiental etc. Assim, deverá se pautar
pela busca do consenso em suas deliberações, den
tro dos seus objetivos gerais.

No caso do Brasil, o \I Encontro Americano, por
um lado, será também um momento de incentivar a
atividade internacionalista e solidária especialmente
latinoamericanista, dentro dos movimentos sociais e,
por outro lado, um instrumento para o debate sobre os
500 anos de resistência dos povos indígena, negra e
popular em nosso País. E sua relação com 'os 500
anos de resistência dos povos americanos. Aliás,
mais do que espaço de debate será um instrumento
para fazer avançar este movimento.

Será, enfim uma oportunidade de marcar nossa
resistência, mas também de procurar avançar nossas
elaborações na busca de um projeto histórico alterna
tivo à barbárie capitalista. Mas sua importância será

maior se todo esse debate começar desde já nas ba
ses dos movimentos, em cada estado. Por isso, apoi
amos a convocações do 11 Encontro Americano e seu
espírito de que "Nossa América, como a definia com
ternura José Marti frente à força descomunal da outra
América, a do Norte, se delimitava com toda a certeza
por seus extremos geográficos no final do século
XIX." Na linguagem martiana "o corpo pintado do indí
gena, negro ou crioulo, filho das repúblicas america
nas, se estendia do rio Bravo até o estreito de Maga
lhães". Este era o território das "nações românticas do
continente e suas dolorosas ilhas do mar', definido
pelo cubano insurgente e não por isso menos univer
sal.

Às portas do século XXI, "Nossa América", a
América trabalhadora, da rebeldia, que também exis
te na outra, transbordou. "Nossa América" já não tem
outra fronteira, a não ser a dar dignidade dos homens
e mulheres, em que "a alma emana, igual e eterna,
dos corpos diversos em forma e cor". (José Marti, no
extra América)

Nossa viagem já começou. Junte-se a nós nessa
caminhada, que é a Caminhada dos Povos America
nos pela Humanidade e contra o Neoliberalismo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Vamos dar início à
Ordem do Dia e precisamos do quorum regimental.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado João Herrmann Neto,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srl!! e Srs. Deputados, o Partido Popular Socialista, que
lidero nesta Casa, realizou nos dias 3, 4 e 5 seu encon
tro nacional, reunindo, sob a presidência do Senador
Roberto Freire e com a presença do ex-Governador
Ciro Gomes, mais de oitocentas pessoas representan..
do diversos municípios de todo o País.

Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, candida
tos a prefeito e vereador procuraram disciplinar uma
norma partidária, de tal forma que, no encontro políti
co de idéias, pudéssemos encontrar o rumo que nos
levasse não apenas ao momento que vivemos no
País, mas também às eleições de 2000.

Sr. Presidente, nesse encontro, tiramos o "Mani
festo pela democracia, pelo diálogo e pela esperan
ça", que deixo registrado nos Anais da Casa.

Declaramos aqui, ao contrário de outros apelos
.catastróficos, que o mundo vai ao terceiro milênio com
pletamente diferente ou em melhores condições, com
janelas de esperança que antes não encontrávamos.
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A humanidade é mais justa. Reina hoje, apesar
do mundo globalizado e cheio de injustiças, enorme
cenário de democracia em todos os lugares.

Temos conflitos, é verdade, como da Chechê
nia, da África Central, da Ásia, mas hoje há regras de
mocráticas e encontros maiores dos líderes políticos
com o seu povo.

Há também, Sr. Presidente, um enorme avanço
científico e tecnológico, que dá ao homem maiores
possibilidades de ganho na área de alimentação, de
energia, de saúde, lembrando aqui, inclusive, as pala
vras do Presidente Clinton na sua mensagem à nação,
dizendo que, pela primeira vez, as crianças nascidas
neste século verão a passagem de dois séculos. Ou
seja, a expectativa de vida aumentou e a possibilidade
de controlar endemias, pandemias, é cada vez maior.

No Brasil, não acreditamos que haja desconti
nuidade do processo democrático. Reina no Brasil o
caos social? Sim, mas não temos o cenário catastrófi
co de ruptura das regras democráticas.

Nesses quinhentos anos avançamos, e muito,
principalmente no último lustro tivemos um avanço
brutal da democracia e da cidadania.

É nesses alicerces que se baseia nosso mani
festo, Sr. Presidente. E espero que, junto ao PPS, ou
tros partidos, não apenas de Esquerda, mas de Cen
tro-Esquerda, possam, conosco, nas eleições munici
pais, reproduzir o diálogo nacional, que estamos pre
tendendo seja a tônica para a campanha que podere- .
mos fazer em 2002.

Portanto, que em 2000 partidos de todo o naipe,
de toda a natureza, mas com o espectro ideológico de
comprometimento com a democracia, possam fazer o
diálogo nacional, superando, assim, o grande hiato
que há entre a cidadania e o Estado brasileiro.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

MANIFESTO PELA DEMOCRACIA,
PELO DIÁLOGO E PELA ESPERANÇA

Declaração Política aprovada no
Encontro Nacional do PPS
(Brasília, 5 de dezembro de 1999)

O mundo que abre as portas do século XXI
apresenta um quadro contraditório e ainda dominado
pelas desigualdades sociais, mas está melhor. A de
mocracia se afirma cada vez mais como um valor uni
versal, embora persistam ações golpistas e práticas
totalitárias. O fenômeno da globalização abre a possi
bilidade real da construção de uma nova ordem mun
dial regida pela paz, pela democracia e pelo progres
so social, apesar dos revezes sofridos, dos conflitos

regionais e localizados, da persistência da intolerân
cia e do arbítrio. A própria concentração mundial de ri
queza a favor dos países mais desenvolvidos, que se
tem intensificado, não é uma fatalidade e poderá ser
revertida. A consciência acerca da preservação da
natureza e da prevalência internacional dos direitos
humanos já deita fortes raízes em todas as culturas.

A revolução científica e tecnológica possibilita e
contribui para ampliar a expectativa de vida de ho
mens e mulheres. Esses avanços devem ser media~
dos por políticas e paradigmas democráticos, que evi
tem riscos a uma sociabilidade perversa. A humani
dade, hoje, detém conhecimento e instrumentos com
potencial incalculável para resolver os dramas que
ela própria gerou ao longo de sua caminhada pela
história.

O novo mundo que emerge na virada do milênio
é cada vez mais integrado. Esse processo, contudo, é
conduzido quase exclusivamente pelos mercados,
por definição cegos e surdos a vários valores e aos
efeitos que produzem em outros campos. O mundo
demanda uma globalização democrática, não exclu
dente, que controle os fluxos financeiros e eleve os
padrões de desenvolvimento humano, do direito inter
nacional e da justiça social. A nova época não com
porta países que insistam em ser gendarmes e con
troladores dos destinos do planeta. A crise das ideolo
gias reafirmou valores civilizatórios universais, em
que pese a ofensiva do chamado pensamento único e
de ideologias conservadoras que almejam moldar o
mundo apenas aos valores do mercado. A utopia e o
sonho por mais igualdade continuam a embalar parti
dos, movimentos sociais e o pensamento de milhões
de pessoas.

O século XXI cria condições favoráveis para se
pensar com otimismo o futuro da humanidade. Mes
mo assim, enormes desafios como as crises de civili
zação e ambiental, a exclusão social e a dificuldade
de acesso à cultura para milhões de pessoas terão de
ser resolvidos. Novas formas de ação política preci
sam ser inventadas. Na Ordem do Dia, por exemplo,
já está colocada a proposta de criação de um espaço
político planetário para a afirmação dos valores hu
manos e democráticos, abrindo perspectivas radian
tes para a história da civilização. As políticas públicas
não devem formular o local e o global como proces
sos antagônicos.

A Nação brasileira, nesse fim de século, apre
senta grandes avanços democráticos e um despertar
crescente da importância da cidadania, e não corre
os riscos do caos e da sua desconstituição. Apesar
dos gravíssimos desequilíbrios sociais e regionais, a
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economia do Pafs oferece muita vitalidade, o que as
segura a esperança e a possibilidade da retomada do
desenvolvimento sob novos paradigmas.

Cenário de retrocessos polfticos e de ditaduras
que se prolongaram no tempo, o Brasil que se aproxi
ma dos 500 anos fez as pazes com a democracia, ca
minho único e insubstitufvel para refundar a Repúbli
ca e harmonizar os interesses da sociedade, na dire
ção das maiorias sociais. A cidadania começa a dei
xar de ser sinônimo de regulamentação de direitos
apenas de mercado para, aos poucos, reclamar a sua
condição de fiadora de uma nova organização econô
mica, polftica e social.

As potencialidades da Nação neste século, en
tretanto, não foram plenamente utilizadas para resol
ver a angústia e a desesperança que rondam o nosso
povo. A crise estrutural, que nos acompanha, é fruto
de polfticas equivocadas e excludentes de vários Go
vernos. E ela permanece. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso que, no infcio do seu governo,
dava sinais no sentido de avançar para uma ampla
coalizão democrática, preferiu ceder a um bloco con
servador e a um pacto polftico de concepção neolibe
ral, esta já derrotada em vários pafses.

A estabilidade da moeda, polftica sempre defen
dida pelo PPS, é uma conquista a ser preservada. O
fim da inflação funcionou como instrumento de distri
buição de renda e incorporou ao mercado milhões de
brasileiros, mas não criou as bases de uma polftica de
desenvolvimento. Na atualidade, os próprios fndices
que apontam para uma melhoria nas condições gera
is de parcelas das massas empobrecidas são mais o
resultado da força da nossa economia, do Brasil do in
terior ~ da economia informal, do que da capacidade
de intervenção do Governo atual e de suas polfticas
públicas.

As reformas reclamadas pela sociedade não fo
ram realizadas em sua plenitude, bloqueadas pela
polftica de conciliação do Palácio do Planalto com a
sua base de sustentação e as oligarquias regionais.
Temos, ainda, um Estado privatizado, que não dá
mostras de competência nem de vocação verdadeira
mente pública quando está em jogo a prestação de
serviços à sociedade. Há necessidade de uma mo
derna relação entre o Estado e a sociedade civil, den
tro de uma parceria que afirme o espaço público e as
suma funções e responsabilidades. O atual Governo
é o principal responsável pelos déficits comerciais, o
endividamento público, o desemprego, a descapitali
zação das empresas nacionais, a queda da qualidade
de vida de amplos setores da classe média, as privati
zações selvagens e lesivas aos interesses nacionais.

O Brasil, embora em crise, não pode ser classifi·
cado como um pafs sem safdas ou situado à beira do
precipfcio. A resistência de seu povo e de sua própria
economia, agora alicerçada em um regime democrá·
tico, garante a renovação da esperança e permite
imaginar um novo padrão de desenvolvimento do
Pafs. Não nos marcos do atual sistema de poder ins
talado, mas liderado por um bloco de forças de cen
tro-esquerda, do qual o PPS é importante parceiro.

2- Ética
A defesa da ética é um dos principais compro

missos do Partido Popular Socialista e também uma
das razões de sua existência. Ela deve regular a ação
entre os cidadãos, entre estes e a natureza e também
entre os homens e o Estado e as mais diversas insti·
tuições da sociedade. Convicção e responsabilidade
devem buscar a mais ampla convergência possfvel,
sempre tendo como critério de balizamento a prática
e não a retórica vazia.

O PPS reafirma a tradição de tolerância demo
crática, em seu interior e fora dele, com idéias, opi
niões e formas de agir diferenciados. Nega-se a ter o
mesmo comportamento com os arrivistas da ética.

Não compactua, portanto, com qualquer forma
de transgressão aos princfpios éticos aceitos pela so
ciedade brasileira. Sem cair no falso moralismo e na
hipocrisia, o Partido entende que o primado da ética é
a pedra fundamental na construção de sociedades li
vres e democráticas.

Ética pressupõe o respeito às liberdades e aos
direitos humanos plenos; o respeito á criança ao ido
so, aos portadores de necessidades especiais; à de
fesa do meio ambiente e dos recursos naturais; à de
fesa da vida; o entendimento segundo o qual recursos
públicos, em seus vários aspectos, não podem ser
apropriados privativamente nem desperdiçados; o
compromisso com a justiça social.

3 - Retomada do desenvolvimento
Ressurge a ameaça da volta da inflação. Não

devemos permitir que isso ocorra, pois representará
um retrocesso. A inflação é uma chaga que afeta,
indistintamente e em qualquer lugar do mundo, os
segmentos amplamente majoritários da sociedade,
em especial os trabalhadores e o capital produtivo.

Uma nova polftica de desenvolvimento exige
mais do que a estabilidade da moeda. Requer o en
frentamento decisivo da questão do endividamento
interno e a superação dos marcos conceituais do ne
oliberalismo e da concepção estatal-corporativa. Cla
ma por um novo modelo de poupança, assentado no
equilfbrio das contas públicas, de uma nova previdên
cia e em superávits comerciais verdadeiros, somente
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possíveis mediante uma vigorosa política que deso
nere a produção, priorize a desconcentração industri
al sem se submeter à chamada guerra fiscal, se paute
pela eliminação dos graves desequilíbrios regionais e
agende o estabelecimento de políticas industrial,
agrícola, de comércio exterior, creditícia, científi
co-tecnológica e ambiental.

4 - Combate às desigualdades

Apesar do vigoroso crescimento econômico e
da melhoria absoluta dos indicadores sociais entre os
anos 30 e ao, a profunda desigualdade - trágica
marca da sociedade brasileira -, não se reduziu. A cri
se dos últimos 20 anos contribuiu para agravá-Ia, evi
denciando uma flagrante ausência do Estado na solu
ção desses problemas, especialmente naquela que é
considerada a grande alavanca para permitir a igual
dade de oportunidades, a educação.

É preciso enfrentar com políticas concretas a
desigualdade entre homens e mulheres, entre bran
cos e negros. Também é necessário superar a pérfida
distribuição de renda do País e os profundos desequi
líbrios regionais, incorporando ao mercado consumi
dor e, principalmente, à cidadania, dezenas de mi
lhões de excluídos, com destaque para o Nordeste.

O Brasil conta em sua população com 14 milhões
de idosos, os quais devem ser providos de serviços
adequados e de condições para uma vida criativa. O
mesmo dizemos em relação aos portadores de neces
sidades especiais. Quanto aos jovens, não podem ficar
sem perspectiva ante o mercado de trabalho.

O caótico processo de crescimento econômico le
vou à concentração da nossa população em grandes ci
dades, exigindo que se levante a bandeira da reforma ur
bana. Esta deve se transformar em um vigoroso proces
so que integre, com ampla participação da sociedade, a
miríade de ações locais da sociedade civil e das várias
instâncias de governo, articulando políticas públicas nas
áreas de educação, saúde, assistência social, seguran
ça, saneamento, transporte coletivo e uso e ocupação do
solo. É possível e inadiável transformar nossas cidades
em espaços da cidadania.

S - Meio Ambiente
Vivemos uma crise ambiental planetária, provo

cada pelo estilo e padrões de consumo engendrados
pela humanidade, colocando em risco as atuais fon
tes de energia. O paradigma da sustentabilidade do
desenvolvimento se impõe em definitivo como desafio
para todas as nações.

Maiores responsabilidades têm os países que
mais impactos provocam no meio ambiente e os que
detêm maiores e mais variadas fontes de recursos. O

Brasil insere-se nas duas maneiras. Como uma soci
edade que se urbaniza sob forma extremamente po
luentes e degradantes e, ao mesmo tempo, como de
tentora da maior base natural de recursos, cabe-nos
uma tarefa de extrema relevância no contexto dessa
crise.

O PPS assume o compromisso ético intergera
cional contido na proposta de sustentabiJidade do de
senvolvimento e propugna por um modelo que, tendo
no homem o valor maior, além de oferecer suporte e
matéria prima para a satisfação das necessidades co
tidianas, assegure os interesses e a soberania nacio
nal.

A Agenda 21, formulação da sociedade para o
próximo século, conta com o apoio e participação do
PPS, que vem desenvolvendo debates temáticos es
pecialmente a respeito da questão amazônica, no
sentido de estabelecer uma alternativa conseqüente
para o falso dilema explorar/preservar.

6 - Reforma Tributária

Somos favoráveis a uma reforma tributária que
não seja instrumento de centralização política. A
guerra fiscal é nociva, traz resultados imediatos para
alguns estados, mas compromete a produção no mé
dio e no longo prazo, gerando graves tensões no pac
to federativo. A reforma não pode ser novamente adi
ada e impõe-se sua imediata aprovação no Congres
so Nacional.

Um novo sistema tributário é o caminho par for
talecer o Estado com instrumentos de políticas públi
cas. E para viabilizar a volta do crescimento econômi
co, desonerando a cadeia produtiva e combatendo a
sonegação e a elisão fiscais. O PPS apóia a institui
ção de uma Lei de Responsabilidade Fiscal no País.

Além do IVA - Imposto sobre Valor Agregado, a
reforma tributária deve consagrar outros tributos, en
tre os quais o que poderia incidir sobre heranças e do
ações, hoje adotado com sucesso em vários países
do mundo. Todos os tributos relativos à propriedade,
progressivos, devem ser repassados para a exclusiva
competência dos municípios. Quanto à CPMF, pode
ria ser transformada em contribuição definitiva, com
taxas relativamente baixas para não causar impacto
na cadeia produtiva e com caráter compensatório na
seguridade social.

Não se pode discutir a reforma tributária fora
das possibilidades hoje disponíveis. Os novos dispo
sitivos tecnológicos e os mais diversos tipos de rede
permitem processos de cobrança centralizados, com
a imediata distribuição dos benefícios fiscais para
Estados e Municípios e o combate frontal à sonega-
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ção. O modelo da cobrança declaratória tende a ficar para que todos os narcotraficantes sejam punidos
ultrapassado. pela Justiça. Manifestamos, ao mesmo temo, nossa

7 - Reforma da Previdência discordância com a proposta de envolver diretamente
O PPS defende a reforma da Previdência Social as Forças Armadas Brasileiras no combate ao crime

no País e a celebração de um novo pacto de gera- organizado. Elas devem continuar dedicadas às suas
ções. De nada adiantam os ajustes encaminhados ao prerrogativas constitucionais.
Congresso Nacional pelo Governo, os quais acabam Para que não haja solução de continuidade no
recaindo sobre assalariados e aposentados, agredin- combate rigoroso ao narcotráfico, defendemos a
do o princípio basilar da Justiça Social. O sistema transformação da CPI em Comissão Permanente, na
está ferido de morte pela repartição simples, pelas Câmara dos Deputados.
formas de arrecadação, além da malversação de re- Corroborando nossa tradição humanista, não
cursos, privilégios e injustiças. Fica claro que medi- concordamos com a redução da maioridade para efe-
das paliativas não conseguirão livrá-lo da insolvência. ito de imputabilidade de 18 para 16 anos de idade. Ao

Somos pela adoção de uma Previdência Social mesmo tempo, juntamo-nos àquelas correntes que
única, compulsória e sem distinção entre servidores defendem a adoção do conceito de penas alternati-
públicos e trabalhadores da iniciativa privada, que as- vas como caminho para incorporar ao convívio social
segure um limite máximo para as contribuições e be- milhares de brasileiros que hoje não têm outra alter-
nefícios. Paralelamente, defendemos uma previdên- nativa a não ser transformar-se em vítimas da violên-
cia complementar, pública, em regime de capitaliza- cia implacável dos presídios.
ção e vinculada a um programa de poupança interna, 10 - Poder Local
para atender principalmente as faixas de renda mais
elevadas da sociedade. A base desta proposta está A questão do Poder Local está na raiz do novo

projeto do PPS. Defendemos um novo municipalismo,
contida nos projetos apresentados no Congresso Na- centrado nos seguintes princípios: pensar e agir local
cional pelo Deputado Eduardo Jorge (PT - SP) e pelo em consonância com o global; equilíbrio econômi-
Senador Roberto Freire (PPS - PE). co-financeiro; austeridade fiscal; modernização da

8 - Reforma do Judiciário administração tributária; formas de participação po-
O centro da crise do Judiciário é a impunidade, pular na discussão, elaboração, execução e fiscaliza-

fruto de uma Justiça restrita quanto à cidadania e pre- ção do orçamento; descentralização administrativa;
sa à mera formalidade das leis. Estas, em nossa avali- planejamento estratégico; políticas públicas para o
ação, devem ser mudadas sempre em defesa da am- desenvolvimento econômico, urbano e social; zelo
pliação dos direitos da cidadania e da legalidade de- pela questão ambiental; prestação e contas à comuni-
mocrática. dade, de forma transparente e popular; e adoção de

O primado de qualquer iniciativa para a reforma práticas de democracia direta, incluindo a iniciativa
em questão é o acesso amplo, rápido e barato à Justi- popular de leis, plebiscito e referendo.
ça. A tendência de centralização - avocatória e efeito No contexto do desenvolvimento econômico e
vinculante - e as concessões ao corporativismo dos social, há que se estabelecer e fortalecer políticas vol-
juízes, advogados e donos de cartórios, que norteiam tadas para o desporto, lazer e entretenimento objeti-
a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, vando a melhoria da qualidade de v ida, a sociabilida-
não enfrentam este desafio. de e o bem-estar do cidadão. Tais segmentos consti-

Defendemos a ampliação do âmbito de atuação tuem-se importante fronteira econômica, capaz de
do Juizado Especial e também o controle social e de- gerar emprego e renda.
mocrático do Poder Judiciário, eleições diretas para Atuamos no sentido de fortalecer o papel do mu-
órgãos de direção dos Tribunais dos Estados e Regio- nicípio e da cidadania que nele se reproduz. Os muni-
nais Federais, mandatos não renováveis para minis- cípios devem assumir o SUS na sua gestão plena. O
tros do Supremo Tribunal Federal e a adoção da sú- ensino fundamental deve ser municipalizado. A bem
mula impeditiva de recurso. sucedida experiência do Fundef, embora demande

9 - Violência e CPI do Narcotráfico mais recursos federais, deve ser adotada, também,
A CPI do Narcotráfico revelou uma triste realida- como modelo para a área de saúde, transferindo re-

de nacional, mas assinalou a força do regime demo- cursos vinculados ao número de habitantes de cada
crático para enfrentá-Ia. Daremos apoio, em sintonia Município. É intolerável a saúde pública remunerar a
com a sociedade, às ações políticas e institucionais doença. O PPS apóia a PEC nº 86, que assegura re-



o SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, queremos trazer ao conheci
mento da Casa o que está acontecendo com a telefo
nia em nosso País.

Ela foi privatizada. Estão aí as companhias,
cada uma com uma parte do bolo do território nacio
nal. Elas criaram um esquema bandido para él.ssaltar
o bolso do contribuinte. Por exemplo, quem tem um te
lefone em Brasília, ao se deslocar para outro estado,
paga pela ligação que faz e pela ligação que recebe.
O que é pior, como os sistemas não são perfeitamen
te compatíveis, a ligação que se recebe em outro es
tado, por não ser conectada direito, cai em quinze,
vinte segundos... A Telebrasília cobra por ligação
R$1,SO. Resultado: caiu a ligação, paga-se R$1,SO.
Faz-se outra ligação, mais R$1,SO, e tantas ligações
feitas, tantos pagamentos deverão ser feitos.

Sr. Presidente, vou citar um caso pessoal. Estou
na CPI do Narcotráfico e ando pelo País na luta contra
a impunidade. Por exemplo, neste mês, cobraram-me
só de deslocamento nacional - não é ligação que fiz,
é pelo uso do telefone - R$50S,00.

Isso é um roubo, é um assalto ao bolso do con
tribuinte. Não tem outra palavra.

E todas as empresas de telefone agem da mes
ma forma.

Como estão cartelizados, como estão com todo
o aparato na mão, o que um cobra o outro cobra tam
bém. E a explicação é que a Telebrasília cobra isso
porque a outra empresa cobra dela. E a explicação da
outra empresa é que tem que cobrar porque a Tele
brasília cobra dela. Resultado: o contribuinte sempre
acaba pagando.

Isso é inadmissível, Sr. Presidente, até porque
não temos para quem apelar. Aliás, cabe-nos, exata-

Os municípios equilibrados financeiramente de
vem ter a garantia de acesso aos créditos e financia
mentos de acordo com a sua capacidade de endivida
mento, com acesso inclusive às instituições multilate
rais. Por sua vez, os representantes do PPS nos mu
nicípios devem assumir o compromisso de lutar para
estabelecer limites de gastos nos legislativos locais.

Até março, o partido elaborará um projeto de go
verno municipal, com marca e identidade próprios.
Ele se converterá na principal orientação política para
os nossos prefeitos e vereadores.

11 - Eleições
O PPS recebeu, de braços e corações abertos,

milhares de novos militantes em todo o País. Em nos
sas fileiras, os direitos dos seus membros não se me
dem por antigüidade ou por eventuais cargos de dire
ção. Todos são iguais em direitos e deveres.

O PPS pretende ocupar espaço político na soci
edade brasileira que lhe cabe. Conclama os militantes
e filiados a se lançarem, aos militares, nas eleições
municipais de 2000, buscando eleger centenas de
prefeitos e de vereadores.

Confirmando sua vocação, no pleito do próximo
ano, o partido tem como meta celebrar as mais amplas
alianças políticas possíveis, dentro do campo que clas
sificamos como de centro-esquerda. Mesmo com um
rebatimento maior nas capitais e nas grandes cidades,
onde os aspectos ideológicos são mais exarcerbados,
as eleições municipais não condicionam diretamente a
sucessão presidencial de 2002. Entretanto, há que se
ter a consciência de que a luta contra o neo-Iiberalismo
e os equívocos da política do atual Governo passam
pelas eleições de 2000. Elas, entre outros aspectos,
são estratégicas para fortalecer o partido como agen
te de ação política em todo o Brasil.

Renovamos o apelo a todas as forças de oposi
ção democrática a celebrarem o Diálogo Nacional,
movimento capaz de formular um projeto de cen-
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cursos mínimos para o financiamento das ações e tro-esquerda para o País e escolher, por intermédio
serviços públicos de saúde. de prévias em 2001, um nome para liderá-lo. O PPS

Por entender que é necessário uma maior parti- apresenta, como alternativa a este processo, o nome
cipação das instituições da sociedade civil e dos mo- do companheiro Ciro Gomes: ele se constitui, ao
vimentos em defesa dos sem-terra dos poderes esta- mesmo tempo, a continuidade do avanço democráti-
duais e municipais, apoiamos a descentralização da co conquistado nos últimos 15 anos pela sociedade e
reforma agrária a ruptura com as políticas públicas equivocadas do

O partido defende as iniciativas tendentes a atual Governo, que aprofundam a crise ao não recor-
constituir e aprimorar o funcionamento os Conselhos rer às possibilidades disponíveis nos cenários nacio-
Municipais, nas mais diversas esferas de ações, nal e mundial visando à retomada do desenvolvimen-
como forma de expressar a participação da comuni- to.
dade no planejamento e execução das políticas públi
cas.
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mente, usar esta tribuna para denunciar à Nação e
chamar a Anatel à responsabilidade, porque criou um
cartel neste País, criou um esquema que não há o
que dê mais dinheiro. É impossível algo que dê mais
dinheiro! Isso é mais que carimbar papel, é mais do
que fabricar dinheiro, tamanha é a quantia que essas
empresas estão sugando do contribuinte, pois não
estão prestando serviço. Não é serviço prestado, não
são ligações feitas, não são comunicações realiza
das. São tão-somente maneiras, meios, mecanis
mos, fórmulas que as empresas de telecomunicação
encontraram para se locupletar e avançar no bolso do
contribuinte, assaltar o bolso dos seus clientes.

Não dá para aceitar, Sr. Presidente. Há que se
ter uma explicação. Espero que o Ministro das Comu
nicações e a Anatel tomem alguma providência e
dêem uma explicação a esta Casa, ao Congresso Na
cional. Espero que a Telebrasília, por meio da sua di
reção, tenha um mínimo de dignidade e explique a ra
zão da cobrança de ligações que não houve - aliás,
nem ligações eram; foram ligações tentadas e efetiva
mente não realizadas.

Muito obrigado.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro o encerramento do Congresso Brasileiro da Ativi
dade Turística em Caldas Novas, onde se reuniram
representantes de todo o trade turístico nacional.
Contamos com a presença do Ministro Rafael Greca,
do Presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho.
Por iniciativa da Frente Parlamentar de Turismo, pre
sidida pela Deputada Nair Xavier Lobo, e da Subco
missão de Turismo da Comissão de Economia desta
Casa, conduzida pelo Deputado João Pizzolatti, mais
de vinte parlamentares participaram de todos os tra
balhos e do desenvolvimento das propostas.

Pela primeira vez, ordenadamente, Governo e
iniciativa privada se reúnem, debatem, discutem e es
tabelecem diretrizes. Com isso, poder-se-á organizar
os investimentos públicos e privados do turismo no
País, como o Prodetur, o Proecotur, e todos os que
buscam a consolidação da geração de empregos..

O turismo está gerando em todo o mundo mais
de 10% dos postos de trabalho. É fundamental que,
no Brasil, possamos consolidar esse setor com trei
namento e qualificação da mão-de-obra, financia
mentos específicos, solução do transporte aéreo e do

vôo charter, o que permitirá o desenvolvimento do tu
rismo no País.

Parabenizo os Deputados Nair Xavier Lobo e
João Pizzolatti pela iniciativa e pelo sucesso do even
to.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Geraldo Magela, V. Ex! tem a palavra. Antes, porém,
convoco os Srs. Deputados para virem ao plenário.
Precisamos dar início à Ordem do Dia, são 5h45min.
Srs. Deputados, venham ao plenário.

Deputado Geraldo Magela, tem V. Ex!! a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha
fala é para fazer um pedido a V. Ex!, aos líderes parti
dários e ao Líder do Governo, Deputado Arnaldo Ma
deira.

Temos um projeto, previsto para a Ordem do Dia
de amanhã, que versa sobre o plano de carreira dos
trabalhadores do Ministério Público da União. Esse
projeto está em tramitação desde 1997. Já passou
pela Câmara dos Deputados, foi ao Senado e retor
nou. Gostaríamos de fazer um apelo para que, ama
nhã, pudéssemos votar esse projeto do plano de car
reira do Ministério Público da União. Sabemos que é
um luta antiga para o aprimoramento daquele plano, e
essa oportunidade nos é colocada agora, ao término
da Sessão Legislativa de 1999.

Sr. Presidente, registro ainda a audiência reali
zada pela Comissão de Direitos Humanos desta
Casa, que nesta tarde ouviu o Secretário de Seguran
ça Pública licenciado do Distrito Federal, o Coman
dante da Polícia Militar, sobre o lamentável aconteci
mento de quinta-feira passada, quando faleceu um
trabalhador da Novacap. A Polícia assumiu a respon
sabilidade, e é interessante que o Comandante da
Polícia Militar dirigiu uma fala ao nosso Líder, Deputado
José Genoíno, pedindo perdão à população do Distri
to Federal e à população brasileira pelo ocorrido.

Isso, de certa forma, engrandece a corporação,
mas sabemos que há responsáveis. Alguém puxou o
gatilho, mas, antes disso, alguém ordenou a ação re
pressiva e violenta perpetrada pela Tropa de Choque
da Polícia do Distrito Federal.

Para identificar os responsáveis pelo ocorrido, a
Comissão realizou essa audiência e realizará outra
amanhã, quando ouviremos o Secretário de Obras do
Distrito Federal, o Deputado Federal licenciado Tadeu
Filippelli, para que se esclareça quem de fato orde
nou, quem pressionou, enfim, quem é o responsável
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AMAPÁ

PPB
PTB

Partido Bloco

RORAIMA

Luciano Castro PFL
Presentes de Roraima: 1

Lysâneas Maciel foi nosso companheiro de par
tido, brilhante homem público, um dos sérios lutado
res nessa trincheira do combate à ditadura, um ho
mem que teve postura digna, coerente e persistente
na luta em defesa dos direitos humanos. S. Ex!! foi um
cidadão que, durante muito tempo da sua vida, se de
dicou exclusivamente à luta pela cidadania, pelo res
gate dos direitos humanos e pela democracia. O País
perde um homem público do naipe de Lysâneas Maciel
e, sem dúvida alguma, a vida pública perde um dos
grandes nomes da nossa História.

Portanto, em nome do Partido dos Trabalhado
res, também manifesto meu pesar, no momento em
que se faz necessário o somatório de homens do
quilate e postura de Lysâneas Maciel. Para nós, na
Juta da resistência e consolidação democrática é
uma grande baixa no País. Deixo o registro em
nome do Partido dos Trabalhadores.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PTB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de falar em nome do Partido Trabalhista
Brasileiro e também em meu nome, já que tive a fe
licidade de iniciar minha vida parlamentar tendo
como colega, na Câmara de Vereadores, o nosso
querido Lysâneas Maciel, hoje Vereador, com
quem tive a oportunidade de conviver nos últimos
dois anos. Sem dúvida alguma, Lysâneas foi um
exemplo de homem público a ser seguido por to
dos. Tentarei seguir seu exemplo, levando em fren
te seu trabalho, sua luta e sua imagem. Queremos
manifestar nosso voto de pesar a sua família por
esta grande perda para nós e para o Brasil.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTA- DOS:

Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Presentes do Amapá: 2

pela morte do trabalhador da Novacap. Nós, os Depu
tados Federais, queremos que isso seja apurado.

O SR. LUIZ SALOMÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. LUIZ SALOMÃO (POT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<!! e Srs.
Deputados, comunico à Casa o falecimento do
ex-Deputado Lysâneas Maciel, Vereador do Rio de
Janeiro, que ontem nos deixou em virtude de um cân
cer. A doença abateu esse grande Parlamentar, que
marcou a década de 70 nesta Casa na luta em defesa
dos direitos humanos e contra a ditadura militar, dei
xando registros que honram esta instituição.

O Deputado Lysâneas, mineiro de nascimento,
fez sua vida política no Rio de Janeiro. Honrou a ban
cada do PDT na Constituinte, foi cassado em 1976 e,
apesar da brutalidade da ditadura, foi exilado para a
Suíça. Lá continuou a luta em defesa dos direitos hu
manos em nosso País. Organizou diversas campa
nhas e marcou, como disse, a vida política do Rio de
Janeiro e do Brasil corno um dos mais destemidos lu
tadores contra a ditad~ra militar.

S. Ex!! também foi fundador do Grupo dos Autên
ticos do antigo MDB e, juntamente com outros parla
mentares desse grupo, combateu o bom combate
contra a ditadura e lutou pela redemocratização do
País.

Por isso, Sr. Presidente, todos nos sentimos en
tristecidos pela perda desse brasileiro que sempre
honrou a Câmara dos Deputados e a vida política do
País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
solidariza-se com as palavras de V. Ex!!. Conhecendo
como conhecemos o nobre Vereador, ex-Deputado
Lysâneas Maciel, somos obrigados, tal como V. Ex!!, a
lamentar essa perda para a vida pública brasileira.

Portanto, que fique registrada nos Anais da
Casa não só a manifestação de V. Ex!! como a mani
festação oficial da Presidência.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós,
do Partido dos Trabalhadores,nos somamos a essa
manifestação de pesar.
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AMAZONAS

José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz POT
Confúcio Moura PMOB
Eurípedes Miranda POT
Sérgio Carvalho PSOB
Presentes de Rondônia: 4

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Oarci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMOB
Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
João Castelo PSOB
José Antonio PSB
Neiva Moreira POT
Pedro Fernandes PFL

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Lavoisier Maia PFL
MúcioSá PMOB
Presente do Rio Grande do Norte: 3

Roberto Rocha PSOB
Presentes do Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL
Aníbal Gomes PMOB
Antonio Cambraia PSOB
Chiquinho Feitosa PSOB
Eunício Oliveira PMOB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSOB
Marcelo Teixeira PMOB
Pinheiro Landim PMOB
Raimundo Gomes de Matos PSOB
Rommel Feijó PSOB
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB
Vicente Arruda PSOB
Presentes do Ceará: 15

PSB/PCdoB

PIAuí

PSOB
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PMOB

PARAíBA

PMOB
PMOB
PFL
PPB
PSOB
PSOB
PFL

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
João Henrique
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 6

Armando Abílio
Oomiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS
Ojalma Paes PSB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PARÁ

PSDB
PPB
POT
PMOB
PSOB
PT
PTB
PSOB

ACRE

PFL
PPB
PT

Anivaldo Vale
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Renildo Leal
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 8

IIdefonço Cordeiro
João Tota
Marcos Afonso
Presentes do Acre: 3
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Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB Roland Lavigne PFL

Inocêncio Oliveira PFL Saulo Pedrosa PSDB

João Colaço PMDB Ursicino Queiroz PFL

Joaquim Francisco PFL Walter Pinheiro PT

José Mendonça Bezerra PFL Presentes da Bahia: 22

José Múcio Monteiro PFL MINAS GERAIS
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Ademir Lucas PSDB
Luiz Piauhylino PSDB Antônio do Valle PMDB
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Aracely de Paula PFL
Osvaldo Coelho PFL Bonifácio de Andrada PSDB
Pedro Eugênio PPS Carlos Mosconi PSDB
Ricardo Fiuza PFL Custódio Mattos PSDB
Salatiel Carvalho PMDB Danilo de Castro PSDB
Severino Cavalcanti PPB Eduardo Barbosa PSDB
Presentes de Pernambuco: 16 Fernando Diniz PMDB

ALAGOAS João Fassarella PT

PTB
João Magalhães PMDB

Albérico Cordeiro José Militão PSDB
Helenildo Ribeiro PSDB

Júlio Delgado PMDB
José Thomaz Nonô PFL Lael Varella PFL
Luiz Dantas PST PUPST/PSL

Maria Elvira PMDB
Regis Cavalcante PPS Mário de Oliveira PMDB
Presentes de Alagoas: 5 Narcio Rodrigues PSDB

SERGIPE Nilmário Miranda PT

Augusto Franco PSDB Odelmo Leão PPB

Jorge Alberto PMDB Olímpio Pires PDT

Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB Philemon Rodrigues PMDB

Presentes de Sergipe: 3 Rafael Guerra PSDB

BAHIA
Roberto Brant PFL

Romeu Queiroz PSDB
Claudio Cajado PFL Ronaldo Vasconcellos PFL
Coriolano Sales PMDB Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB

Silas Brasileiro PMDB
Jaime Fernandes PFL

Zaire Rezende PMDB
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB Presentes de Minas Gerais: 28

João Leão PSDB EspíRITO SANTO

Jonival Lucas Junior PPB Aloízio Santos PSDB

Jorge Khoury PFL Feu Rosa PSDB

José Ronaldo PFL José Carlos Elias PTB
Jutahy Junior PSDB Marcus Vicente PSDB
Leur Lomanto PFL Max Mauro PTB
Luiz Moreira PFL Rita Camata PMDB
Manoel Castro PFL Presentes do Espírito Santo: 6
Mário Negromonte PSDB
Nilo Coelho PSDB RIO DE JANEIRO

Paulo Braga PFL Arolde de Oliveira PFL
Pedro Irujo PMDB Ayrton Xerêz PPS
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GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT

PARANÁ
PFL
PFL
PFL
PSDB
PPB
PSDB

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico

Flávio Arns

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Nelson Trad PTB
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

Barbosa Neto
Euler Morais
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 9

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PMDB
Paulo Octávio PFL
Presentes do Distrito Federal: 4

Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Sampaio Dória PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 37

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 4

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

SÃO PAULO

PCdoB
PSDB
PT
PPB
PSDB
PPB
PL
PTB
PFL
PPB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PMDB
PTN
PT
PMDB
PDT

PMDB
PTB
PSB
PFL
PL
PFL
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PSDB

Aldo Rebelo
André Benassi
Angela Guadagnin
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Corauci Sobrinho
Delfim Netto
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genoíno
José índio
José Roberto Batochio
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayaschi

Bispo Rodrigues PL
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Fernando Gabeira PV
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jorge Wilson PMDB
Luís Eduardo PDT
Mareio Fortes PSDB
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Presentes do Rio de Janeiro: 16
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Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luciano Pizzatto PFL
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 20

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PDT
João Matos PMDB
José Carlos Vieira PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Bolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kisrt PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 16

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 267
Senhores Deputados.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex! a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, em nome do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, que
remo-nos solidarizar com os familiares e amigos que
acabam de sofrer a enorme perda com o falecimento
do ilustre ex-Deputado Lysâneas Maciel, que tem
uma história de luta e de participação efetiva na políti
ca deste País.

O Brasil perde um democrata, um cidadão hon
rado. Esta Casa, sem dúvida nenhuma, está solidária
e se soma a todos aqueles que sentem a perda desse
brasileiro ilustre, a quem certamente o Brasil e a de
mocracia muito devem.

Sr. Presidente, registro a solidariedade e o senti
mento do Bloco PSB/PCdoB.

O SR. AYRTON XER~Z - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
PPS, tendo em conta que Lysâneas Maciel ~ra um
morador do Rio de Janeiro, cidade e Estado onde
vivo, gostaria de externar o nosso pesar pelo passa
mento desse ilustre brasileiro, que tinha como traço
característico de personalidade a generosidade, a
bondade e, nesses anos finais de sua existência, a
dedicação ao trabalho com a criança, com o menor
desassistido, circunstância que sublinha o caráter
com que esse grande político e brasileiro honrou as
tradições do Parlamento em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunida
de do registro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa, requerimento nos seguintes termos.

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento
Interno, urgência para apreciação do Projeto de Lei
Complementar nº 83, de 1999 que "dá nova redação ao
inciso I do art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relati-
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vas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici
pal e de comunicação, e dá outras providências".

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Aécio Neves,
Líder do PSDB - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL 
Odelmo Leão, Líder do PPB - Roberto Jefferson,
Líder do PTB - Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB
José Roberto Batochio, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
ção.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 85-B, DE 1999

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 8S-A, de
1999, que acrescenta o art. 76 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
tendo pareceres: da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela admissibili
dade, contra os votos dos Deputados Sérgio
Miranda, Geovan Freitas, Júlio Delgado,
Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela,
José Dirceu, Marcelo Déda, Ibrahim
Abi-Ackel, Luiz Antônio Fleury, Fernando
Coruja, José Roberto Batochio, José Antô
nio e Bispo Rodrigues. O Deputado Sérgio
Miranda apresentou voto em separado (Re
lator: Sr. Eujácio Simões), e da Comissão
Especial pela aprovação desta, com substi
tutivo, e pela admissibilidade e, no mérito,
pela rejeição das emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7, apresentadas na Comissão. Apresen
tam votos em separado o Deputado Celso
Jacob e, em conjunto, os Deputados Sérgio
Miranda, Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha,
João Coser, Padre Roque e Pedro Eugênio.
Foram rejeitados os destaques nºs 1, 3, 4, 5
e prejudicado o de nº 2 (Relator: Sr. Pinhei
ro Landim).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para falar contra.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Pel
legrino, para discutir a matéria.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, está para ser votada nesta Casa hoje, em
primeiro turno, uma proposta de emenda à Constitui
ção, de autoria do Executivo, que prorroga o Fundo de
Estabilização Fiscal até o ano de 2003. Esse Fundo,
quando instituído pela Emenda Constitucional nº 1,
em 1994, tinha o nome de Fundo Social de Emergên
cia, cuja execução, ao longo do curso, e prorrogações
revelaram que, de Fundo Social de Emergência, não
tinha absolutamente nada.

A cada prorrogação do antigo Fundo Social de
Emergência, agora chamado de Fundo de Estabiliza
ção Fiscal, o Governo jura, de pés juntos, que não vai
mais estender essa medida de caráter provisório. Ele
é provisório como a CPMF, que, igualmente, vai sen
do prorrogada sucessivamente, em prejuízo dos esta
dos, municípios, da área social e do orçamento públi
co.

Que fundo é esse que o Governo deseja que
esta Casa prorrogue? Nada mais, nada menos do
que uma autorização desta Casa à União, no caso, o
Executivo, para ficar com recursos dos estados e mu
nicípios, recursos esses da área social, que deveriam
ser repassados por disposições constitucionais. Na
verdade, o Governo empreende um esforço para en
xugar a área social e o orçamento público, a fim de ro
lar a dívida pública, que, no final deste ano, será de
aproximadamente 500 bilhões de dólares.

Se somarmos as dívidas públicas interna e ex
terna, neste ano, elas totalizarão em torno de 500 bi
lhões de dólares. Essas dívidas farão com que o Go
verno Federal pague, neste ano, 104 bilhões de reais
de juros aos banqueiros brasileiros e estrangeiros.
Portanto, o Fundo Social de Emergência foi criado
para equilibrar as contas do Governo. O Fundo de
Estabilização Fiscal está sendo prorrogado para per·
mitir à União reter recursos da área social e utilizá-los
para fechar seu caixa, em prejuízo da própria área so..
cial.

Os dados revelam que, só com a prorrogação
desse fundo, no ano que vem, poderá se perder 1,13
bilhão de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhado,',
sem previsão de reposição. Portanto, esta Casa não
pode continuar mais dando cheque em branco à
União, ao Executivo, para ficar com recursos dos es
tados, dos municípios e da área social.

Pergunto aos Deputados que têm assento nesta
Casa e que foram votados nos seus municípios: como
ficarão frente à população de seus municípios e de
seus estados quando souberem que autorizaram a
União a ficar com recursos da área social dos seus
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estados e municípios? Como esses Deputados res
ponderão que criarão, por meio desta votação, pre
juízos anuais de milhões de reais a estados e municí
pios, como todas as estatísticas e estudos estão a re
velar? O Fundo de Estabilização Fiscal, até hoje, reti
rou recursos de estados e municípios, principalmente
os que estavam destinados à área social.

Portanto, dizer "não" à prorrogação desse Fun
do é colocar na ordem do dia uma necessidade impe
riosa de o Governo repensar essa política econômica,
que privilegia a retirada de recursos da área social
para destiná-los a pagamentos de dívidas de banque
iros. Dizer "não" ao Fundo de Estabilização Fiscal é di
zer ao Governo Federal que este Congresso não vai
mais continuar chancelando essa política econômica
que está destruindo a produção no País, o emprego e
a área social.

Portanto, somos contra a prorrogação. Espero
que a maioria desta Casa o faça da mesma maneira
para proteger a área social.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do PDT, solicito que sejam encerrados os traba
lhos nas Comissões, posto que já começou a Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Pois não,
Deputado. A Secretaria da Mesa determinará o en
cerramento dos trabalhos das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Henrique Fontana, para discu
tir a matéria.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs.
Deputados, há poucos meses este plenário esteve lo
tado com a presença de centenas de prefeitos de
todo o nosso País. Naquela semana, muitos discur
sos se ouviram a favor da distribuição de recursos de
forma mais adequada para estados e municípios. Pois
esta lei que vamos votar agora é uma oportunidade
para que o Congresso Nacional olhe de fato pelos
municípios e exerça uma ação concreta a seu favor.

Sras. e Srs. Deputados, peço a atenção deste
Plenário para refletir que, no ido ano de 1994, o atual
Governo propôs um fundo que se chamava Fundo
Social de Emergência. Não era nem social nem de
emergência, e, dali até agora, a cada dois anos, vo
ta-se uma nova lei no Congresso Nacional, a pedido

do Governo Federal, para retirar recursos das políti
cas sociais e transferir para o caixa único do Tesouro
Nacional. Pior do que retirar recursos das políticas so
ciais, é retirar dos estados e municípios, numa verda
deira apropriação indébita, nobres Líderes Inocêncio
Oliveira e Aécio Neves, dos partidos da base gover
nista.

Hoje temos uma oportunidade histórica de mos
trar ao País que, de fato, os recursos das políticas so
ciais da saúde e da educação, que estão faltando nos
municípios não serão retirados por este Congresso
Nacional para colocar no cofre e no caixa único do Te
souro Nacional. Para que são colocados esses recur
sos no caixa único do Tesouro Nacional? Não é para
melhorar as ações de saúde e de educação do Gover
no Federal. Esses recursos têm sido invariavelmente
drenados para sustentar uma política suicida de juros
e endividamento, dos quais o País se tornou absoluta
mente dependente.

É hora de este Congresso Nacional dar uma
resposta concreta ao País e dizer que os recursos
que estão sendo bloqueados - 20% de todos os im
postos e contribuições - pertencem a cada uma das
políticas sociais executadas pelos municípios.

Pergunto aos Srs. Deputados, como estão as
prefeituras do País? Como está a situação financeira
dos municípios? Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nobre Deputado Arnaldo Madeira, Líder
do Governo nesta Casa, temos a oportunidade con
creta de acabar com esse verdadeiro achaque de re
cursos municipais e estaduais, que ocorre de maneira
emergencial desde 1994. Será que é possível um
Deputado pôr a mão na consciência e dizer que pode
mos votar mais uma vez um fundo social- que seja
agora um fundo de estabilização fiscal- que há cinco
anos tem sido votado, reeditado, prorrogado, porque,
emergencialmente, o Governo Federal quer retirar re
cursos dos estados, dos municípios e das políticas
sociais para transferi-los, sempre, para o caixa único
do Tesouro Nacional, para pagar juros cada vez mais
estratosféricos aos capitais especulativos?

Hoje é o dia dos municípios, o dia das políticas
sociais.

O Governo Federal que me desculpe. Se ele
efetivamente precisa implementar políticas para de
fender aquilo que apresenta como política econômi
ca, que não quebre o pacto federativo dessa maneira
absolutamente desrespeitosa, que não diga a esta
dos e municípios que vai retirar os recursos desses
entes federados de maneira absolutamente indevida.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso apelo a este
Plenário é para que hoje os Deputados dêem aqui um
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voto concreto pelos municípios, pelos estados, que
estão com suas finanças absolutamente desequili
bradas, em situação dramática e que não podem
mais ter 20% desses recursos retirados pelo Governo
Federal. Se o Governo Federal tem uma política eco
nômica a sustentar - que eu questiono e à qual tenho
posição contrária -, que o faça com os impostos fede
rais. Os prefeitos não agüentam mais administrar
suas cidades, garantir a política de saúde, garantir a
política de educação, tendo o dinheiro, que é de tribu
tos dos municípios, retirados permanentemente pelo
Governo Federal. Há cinco anos que se faz isso de
maneira emergencial.

Hoje, tenho a certeza de que este Congresso
dará um voto a favor dos municípios, um voto a favor
dos estados, um voto a favor da saúde, um voto a fa
vor da educação e das políticas sociais, votando con
tra esse Fundo de Estabilização Fiscal que não esta
bilizou coisa nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado Fer
nando Marroni. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Pi
mentel. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Padre Ro
que. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Mi
randa.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoS - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, o que vamos votar hoje é um velho co
nhecido. Começou com o Fundo Social de Emergên
cia e foi renovado duas vezes com o nome de Fundo
de Estabilização Fiscal.

A quarta renovação traz algumas novidades.
Primeiro não tem nome, não é mais fundo, é mera
desvinculação de recursos da União. Não sendo mais
designado como fundo, surgiram duas conseqüênci
as. A primeira: tinha sido aprovada de outras vezes a
necessidade da transparência para que haja o contro
le público desses recursos. Haveria divulgação bi
mestral das fontes e da destinação. Agora acabou
isso; é mera desvinculação.

Ele não atinge o FPM, o FPE e os Fundos de
Desenvolvimento Regional, mas é vã ilusão para pre
feitos e governadores, porque se mantém a ElIíquota
constitucional do FPM, mas as suas áreas de saúde e
de educação, que hoje são designadas cada vez mais
para os municípios e estados, vão ser penalizadas,
porque essa desvinculação atinge profundamente os
recursos destinados à seguridade e à educação.

Srs. Deputados, eu alerto V. E~ para uma
contradição evidente. O Governo tenta desvincular
recursos. Esse fundo concentra recursos da ordem
de 40 bilhões de reais, enquanto existe um movimen
to natural nesta Casa para vincular recursos. Fizemos
isso nas votações da CPMF e do Fundef. Ainda re
centemente - e a bancada da saúde deve ter a lem
brança disso -, foi feita uma vinculação de recursos
para estados e municípios, no que diz respeito à saú
de.

Ora, qual a contradição flagrante e evidente que
viverão os Parlamentares que votaram a favor da
PEC da Saúde? Votamos uma vinculação, e agora o
Governo desvincula. Qual o argumento oficial? "Isso
é bom para administrar as contas públicas". Se é bom
para a União, por que não vale também para estados
e municípios? "Isso diz respeito a um mero fluxo de
caixa". Não é verdade, porque todos os recursos hoje
alimentam a contaúnica. E o argumento que quer pa
recer definitivo por parte da bancada governista é o
que "Nós tiramos, mas, depois, os recursos voltam". A
pergunta natural que devemos fazer é: se voltam, por
que foram? Por que desvincular?

Na prática, S(-!!! e Srs. Deputados, vai usar-se
aqui o argumento de que a PEC nº 85, o novo FEF, é
fundamental para o ajuste fiscal. Não é verdade, po
rém. O ajuste fiscal e a necessidade do superávit pri
mário de 28 bilhões de reais foram previstos na LDO.
O que pretendemos combater é o artifício utilizado
pelo Governo Federal, cujas conseqüências primei
ras são o caos tributário e a deformação de todo o sis
tema de arrecadação.

O Governo vem a esta Casa e aumenta as con
tribuições sociais sob o argumento de que elas estão
vinculadas a gastos sociais. E retira da Previdência,
da assistência social e da educação cerca de 20%
dos recursos para compor o tal fundo.

Por último, chamo a atenção dos nobres Depu
tados para as flagrantes inconstitucionalidades do
projeto. Em primeiro lugar, utiliza-se o Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias para, num proces
so de permanente renovação, incluir uma desvincula
ção contrária não apenas à vontade do Parlamento,
como do constituinte originário. Segundo, o projeto
transforma em impostos tipos de tributos e contribui
ções vinculados à área social, o que é bitributação. A
base da tributação da Cofins é igual à de outros im
postos.

E, por último, o mais grave: atinge frontalmente
mandamento constitucional votado li':: Emenda nº 20,
que estabelece que os recursos da contribuição dos
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patrões e empregados para a Seguridade Social es
tão vinculados ao pagamento dos beneffcios.

Esta PEC, Sras. e Srs. Deputados, entra nos re
cursos da fonte nQ 154, o que não é feito hoje, por de
cisão deste Congresso.

Nesse sentido, solicito aos Srs. Deputados que
votem contra a PEC nQ 85, que repudiem veemente
mente esse novo FEF, que já apenou e causou tantos
problemas às finanças públicas dos estados, municí
pios e da área social.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para dis
cutir contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr.
Rosinha. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado João Coser.
(Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Professor Lui
zinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, vamos mais uma vez reprisar - e não há como
deixar de fazê-lo - o que vêm apontando todos os de
mais oradores.

Não podemos continuar conduzindo o País se
gundo a lógica que diz que devemos sacrificar tudo o
que estiver relacionado a segmentos fundamentais
da área social e à manutenção dos serviços, em
nome do tão falado deus da estabilização fiscal.

Por se permitir essa lógica, o País vem destruin
do o conjunto das áreas sociais. No que diz respeito
ao FEF, o Governo Fernando Henrique Cardoso nun
ca cumpriu a Constituição no que concerne à partici
pação de 18% da União na educação, tampouco im
plementou ou desenvolveu o que estava definido para
a área da saúde. Reduziu o montante de dinheiro apli
cado na área social, paulatinamente, ano após ano de
seu Governo. E vem fazendo isso de forma persisten
te, atacando apenas os setores sociais e, portanto, os
pobres e necessitados deste País, aqueles que não
têm como buscar alternativas, que não têm outra opção
senão a fila dos serviços sociais do setor público.

Além de suprimir a participação da União, com
porta-se o Governo de forma violenta e draconiana,
sacrificando a verba dos municípios, entes federati
vos que vêm sofrendo constantes quedas em suas ar
recadações em função da política econômica em cur
so. Além da redução em suas arrecadações, os muni
cípios também têm sofrido com a transferência de
serviços para sua responsabilidade. A órbita dos mu
nicípios paulatinamente vem recebendo encargos e
vem tençlo redução de financiamentos e de.recursos.

Isso é constante neste Governo. Basta fazer um le
vantamento para que tal fato seja verificado.

A Emenda n2 14 impôs ônus para os municípios;
o FEF retira dinheiro da participação dos municípios;
a segurança pública transfere parte de seus ônus
para os municípios; a saúde, com o sistema SUS,
transfere parte de suas responsabilidades para os
municípios, porque joga nas suas costas a responsa
bilidade, mas não paga de acordo com a tabela nem
reajusta a tabela, e, quando os municípios fazem os
atendimentos, não paga aos municípios de forma
condizente. Ou seja, tem havido um processo de dila
pidação do dinheiro público dos municípios.

Sr. Presidente, não sei se estou estranhando o
microfone ou se ele está subindo e abaixando o volu
me do som mesmo. Parece-me que quando aqui esta
mos há sempre algum problema técnico, porque sinto
que o som fica alterado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Confes
so que estou ouvindo V. Ex!, digamos, como sonorida
de e limpidez extraordinárias.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, não é o que a minha bancada tem constatado
constantemente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
está ouvindo o Deputado Walter Pinheiro? (Pausa.)
S. Ex! ouve bem.

Mas atendo V. Ex! e determino ao Serviço de
Som que providencie a limpeza do microfone.

V. Ex! continuacom a palavra, Deputado.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, espero que isso não ocorra apenas quando a Opo
sição ocupa a tribuna.

Sr. Presidente, não é possível que a estabili
zação fiscal leve à bancarrota o conjunto dos municí
pios. Estamos retirando do povo brasileiro o direito ao
atendimento das suas necessidades na área social.

Hoje vamos votar em segundo turno a emenda
constitucional dos precatórios, que trata dos compro
missos e das responsabilidades do município para
com as dívidas que possuem. Enfim, os Srs. Deputados
arrumaram o caminho de fazer com que os muni
cípios paguem seus precatórios!

Espero que as Sr!! e Srs. Deputados encontrem
um caminho para pôr dinheiro nos municípios, a fim
de que eles possam cumprir com os seus deveres so
ciaise com as responsabilidades que lhes foram
transferidas.

Vamos dizer um basta a este Presidente! Que
S. Ex~ pare de retirar da área social para colocar na
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o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Nelson Trad, 2Q Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo a
palavra ao Deputado Djalma Paes. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria
de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs.
Deputados, estamos discutindo a prorrogação do
FEF. Na verdade isso já teria acabado se tivesse sido
acelerada a discussão da reforma tributária.

Disse, no início deste semestre, que o Executivo
não estava interessado em reforma tributária, por isso
havia encaminhado a esta Casa, logo após a prorro
gação da CPMF, a prorrogação do FEF e do adicional
do Imposto de Renda. Infelizmente está tudo se mate
rializando. Já se conseguiu a prorrogação da CPMF,
do adicional do Imposto de Renda e agora do FEF,
porque a maioria não sabe nem o que está votando,
mas votará de acordo com a orientação das lideran
ças, sem se preocupar com a discussão, nem com
quem está falando, simplesmente cumprindo ritual.

tra.

Minas Gerais está vivendo situações de calami
dade em virtude das fortes chuvas, assim como ou
tros estados, sem falar nos que estão tentando se re
cuperar dos prejuízos causados pela seca. Como a
União poderá ressarcir esses estados e municípios?

O Governo Fernando Henrique está concen
trando recursos em Brasília para pagar os juros da dí
vida, atendendo aos banqueiros internacionais. Não
há nenhum compromisso com a saúde e a educação
de seu povo. Por isso, estamos aqui falando contra.

Pedimos aos Srs. Deputados reflexão. Precisa
mos rejeitar esse projeto. Temos de votar a verdadeira
reforma tributária, a fim de termos uma política mais
justa, que equilibre a divisão dos recursos entre
União, estados e municípios.

Sr. Presidente, por tudo isso, nosso voto é con-

estabilização fiscal. Acreditamos que este Plenário Hoje a União deveria estar complementando re-
alto e bom som vai dizer-lhe isso hoje. cursos para quinze estados brasileiros. Na verdade,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- até agora só complementou para seis e vai agora che-
lar contra concedo a palavra ao Sr. Deputado Gilmar gar a oito, em detrimento dos outros. Por quê? Porque

a União deveria estar repassando para a área da edu-
Machado. cação dos estados e municípios mais de 2 bilhões,

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem mas repassou apenas 500 milhões. Ela está dando a
revisão do orador.)-Sr. Presidente, SrI!! e Srs. Deputados, estados e municípios um prejuízo de mais de 1,5 bi-
encaminhamos contrariamente à prorrogação do Ihão. Isso é justo com aquela população em dificulda-
Fundo de Estabilização Fiscal, porque ele retira re- de?
cursos e apena cada vez mais estados e municípios.

A base governista afirma que estados e municí
pios agora não terão - no seu FPM e no FPE - os re
cursos bloqueados. Esse fundo bloqueia parte de re
cursos dos Ministérios da Educação e da Saúde, por
tanto, os repasses que deveriam ser feitos de outra
forma a estados e municípios.

Temos em andamento a Comissão da Reforma
Tributária. Será que ela é de fato para valer? O Presi
dente da Comissão, Deputado Germano Rigotto, o
seu Relator, Deputado Mussa Demes, e o próprio
Presidente desta Casa afirmam que sim.

Se a Comissão da Reforma Tributária é para va
ler, por que estamos votando o aumento do Imposto
de Renda, mantendo a alíquota de 27,5%? Por que
estamos votando o Fundo de Estabilização Fiscal?
Se já temos reforma tributária, vamos votá-Ia. Ela
acabará com a guerra fiscal e garantirá de fato a equi
librada repartição dos recursos entre a União, os es-
tados e os municípios.

Por que vamos votar essa colcha de retalhos?
Porque o Governo quer o Fundo de Estabilização Fis-
cal e o aumento da alíquota de 27,5%. O Presidente
Fernando Henrique Cardoso não tem interesse no
debate concreto da reforma tributária e fiscal.

Estamos votando essa colcha de retalho, que
possibilitará ao Governo continuar acumulando recur
sos em Brasília, diminuindo os recursos nos estados
e municípios, concentrando recursos e gastando o
que a população brasileira vem acumulando em su
perávit.lsso tudo para pagar juros da dívida. O Gover
no não quer reforma tributária - volto a repetir - ape
nas essa colcha de retalhos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a União
não tem interesse na reforma. Ela já está lesando es
tados e municípios.

As Deputadas Iara Bernardi, Maria Elvira e eu
acabamos de chegar do Tribunal de Contas da União.
Lá discutimos com o Presidente daquela instituição o
Fundef - parte dos recursos com que o Governo vai
continuar prejudicando os estados e municípios.
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Uma série de bobos - como este Deputado 
está falando para o nada. Já está tudo acertado, com
binado em relação às emendas liberadas. Há acordos
feitos. Assim, simplesmente será homologado, carim
bado. E os trouxas ficarão a ver navio. Essa é a gran
de verdade!

Depois, muitos que votarão nesse consenso di
rão não saber que estavam prejudicando seus esta
dos e município. Sabiam sim! Votaram de maneira ir
responsável outras vezes e votarão desta também!
Não adianta querer colocar a culpa no Executivo. Ain
da que o Executivo faça o que quiser e bem entender,
quem acaba aceitando de cabeça baixa e de forma
submissa é esta Casal E esta Casa vai ser a respon
sável por aquilo que está acontecendo.

Já aconteceu uma série de coisas absurdas, e
vão continuar acontecendo outras, Deputada Angela
Guadagnin, porque a maioria vai simplesmente carim
bar, vai dizer amém, vai concordar com tudo e não está
nem se preocupando com os oradores que aqui se
manifestaram, comigo, nem com os que vierem. É só o
ritual para completar o número regimental. Depois,
apresenta-se requerimento à Mesa, encerra-se a dis
cussão, colocam-se em votação, os destaques e as
emendas vão ser votados em globo e tudo vai continuar
acontecendo. E a irresponsabilidade maior é nossa,
porque alguns poucos que ainda têm clarividência não
estão conseguindo se fazer ouvir nesta Casa.

Eu acho que nós temos que tomar outro tipo de
atitude. Não adianta ficar no voto regimental não, por
que no voto regimental vai ser de lavada toda hora, vai
ser de cambulhada. E, infelizmente, nós não podemos
lá fora dizer: "Olha, eu votei contra, eu fui contra". Eu ser
contra e votar contra mostra incompetência, mostra ino
perância, mostra incapacidade de vir para o confronto e
dizer que isso está errado, que estão fazendo assim e
assado. E, na verdade, continua acontecendo.

Para que eu não fique apenas no discurso de
alerta que, lamentavelmente, não vale nada, eu fui
buscar alguns dados técnicos e quero apresentá-los
aqui, porque sei que aquilo que falo pouco ou quase
nada vale. Então quero, pelo menos, deixar registrado
nas notas taquigráficas que aquilo que o Executivo
pretende aprovar nesta emenda, a toque de caixa,
visa apenas à aprovação da proposta orçamentária
para o ano 2000, que já desvinculou 20% das contri
buições previdenciárias dos trabalhadores e das em
presas, num total de 10,6 bilhões de reais.

Peguei esses dados da proposta orçamentária.
Desvincularam também 20% da parcela da CPMF,
destinada à Previdência Social-1 ,6 bilhão de reais-,
totalizando 12 bilhões e 200 milhões de reais o volu-

me de recursos da Previdência Social em que passa
ram a mão. Depois, vão dizer que vai faltar dinheiro,
que a Previdência está quebrada. Não está quebra
da, não! Estão quebrando a Previdência adrede, de
forma ardilosa, porque a Emenda Constitucional nº
20 estabelece as vinculações dessa arrecadação
para a Previdência no art. 167, mas ninguém está res
peitando isso.

No ano passado, as desvinculações foram feitas
para criar o Fundo Social de Emergência e agora é fe
ita para destinar a esse famigerado Fundo de Estabili
zação Fiscal.

O Governo confessa abertamente que as des
vinculações propostas nesta PEC destinam-se ao pa
gamento de juros, encargos e amortizações da dívi
da. Só para pagamento de juros o Governo já reser
vou na proposta orçamentária 78 bilhões de reais.

Mas não são somente os aposentados e pensio
nistas que vão custear os imensos privilégios dos
banqueiros nacionais e internacionais. Também os
trabalhadores da ativa e os desempregados devem
contribuir com a sua cota. Do PIS e do Pasep também
estão sendo surrupiados 1,8 bilhões de reais.

A proposta orçamentária para o ano 2000 des
mente o Governo e aqueles que não se cansam de re
petir que a Previdência tem um rombo. Na verdade,
não existe déficit na Previdência. Se se mantiverem
os seus recursos, ela estará superavitária.

Chegou a hora, não só para a Oposição, para o
movimento sindical, mas para todos os que prezam a
verdade dos fatos, de mostrar que o propalado rombo
da Previdência tem como objetivo principal desviar a
atenção da opinião pública do compromisso do Go
verno com o Fundo Monetário Internacional de gerar
um superávit primário de 28 bilhões.

Essa é a verdade que eles não querem assumir,
que não têm peito para enfrentar. Lamentavelmente,
a maioria deste Congresso vai capitular e aceitar de
maneira irresponsável esse jogo.

Portanto, aqueles que ainda têm um pouco de
consciência, que respeitam o seu município, o seu es
tado, votem "não" a esta emenda, que vai tirar dinhei
ro do seu município e do seu estado. Depois, o seu
prefeito, o seu governador que venham de chapéu na
mão, de pires na mão pedir alguma coisa para dizer
amém ao Planalto, lamentavelmente.

Não sei se fomos eleitos para isso, mas se a ma
ioria não acordar para a realidade, só tenho que la
mentar e dizer que, pelo menos, eu os avisei para que
tivessem cuidado ao votar isso. Se votarem, estarão
dando um cheque em branco para que a sua cidade e
o seu estado continuem dependentes do Governo Fe-
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deral, que quer todos eles submissos, todos com o guridade Social e coloca na conta para pagar juros,
cabresto nas suas mãos. fundamentalmente, contribui ainda mais para esse

Portanto, votem "não" a esta proposta, se tive- déficit. Quer dizer, o Governo não trabalha na direção
rem um pouco de independência. de diminuir o déficit fiscal. E esses recursos são volu-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Leio o Ofí- mosos!
cio nº 657/99, do Exmo. Sr. Presidente do Congresso O art. 167 da Constituição Federal, no inciso XI,
Nacional, Antonio Carlos Magalhães: veda explicitamente a desvinculação de recursos da

Senhor Presidente, contribuição previdenciária do trabalhador do regime
geral. A desvinculação desses 20% vai retirar um va-

Comunico a V. Exa e, por seu alto in- lor maior que 10 bilhões de reais ao ano. Um recurso
termédio, à Câmara dos Deputados, que volumoso! São retirados recursos da Contribuição
esta Presidência convoca sessão conjunta a Provisória sobre Movimentação Financeira, no valor
realizar-se amanhã, dia 8 do corrente, quar- aproximado de 2 bilhões; são retirados recursos do
ta-feira, às dez horas, no plenário da Câma- salário-educação; são retirados recursos que iriam
ra dos Deputados, destinada à apreciação para o FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quer
de projetos de lei. dizer, o Governo literalmente transfere recursos da

Aproveito a oportunidade para renovar área social para a conta comum do Governo. Como
a V. Exa protestos de elevada estima e dis- . todos sabemos, esses recursos vão servir para a ma-
tinta consideração. nutenção da política econômica. Trata-se de visão re-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo a ducionista e economicista que precisa ser mudada.
palavra para discutir a matéria, ao Deputado Fernan- Neste País, precisamos pensar fundamental-
do Coruja. mente que o Governo tem obrigações e deveres na

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem área social. Não podemos, a cada instante, sob a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. Depu- idéia de uma política monetarista, retirar recursos da
tados, trata-se da proposta de emenda à Constituição área social para investir no pagamento de juros. É
que tem por objetivo prorrogar, mais uma vez, nesta preciso, sim, mudar a política econômica. Não pode-
Casa, a desvinculação de recursos orçamentários mos consertar a desastrada política econômica do
por via constitucional, de forma a criar aquilo que o Governo Federal à custa de constantes sacrifícios do
Governo denomina a cada instante, de forma diferen- trabalhador.
te, de Fundo de Estabilização Fiscal, Fundo Social de O trabalhador não imagina que o recurso vai fal-
Emergência, e agora desvincula simplesmente, sem tar, na ponta da linha, para o remédio ao seu filho ou
criar nenhum fundo. para a escola pública, e isso está sendo votado neste

A idéia é desvincular aqueles recursos que o instante. Nós, quando votamos nesta Casa a desvin-
Constituinte de 1988 vinculou fundamentalmente a culação, estamos votando, sim, falta de remédio no
áreas sociais, previdenciárias, e levá-los para um bolo posto de saúde e falta de assistência escolar. Esses
único do Orçamento e, a partir disso, gastar da forma recursos são importantes para isso.
que o Governo assim aprovar, inespecificamente, isto Portanto, nós, do PDT, votaremos contra a prco-
é, sem vinculação nenhuma à área social. posta de desvinculação de recursos do Governo e

Várias coisas causam estranheza nesta emen- queremos, desta tribuna, dizer que não concordamos
da constitucional. A primeira é exatamente uma tran- em absoluto com a política de desvinculação de rEI-
sitoriedade que é permanente. Nós vamos completar, cursos da área social para vinculá-los a pagamento
se levarmos em consideração o final desta última de juros. Recursos esses que serviriam para uma PC)-
desvinculação, quatorze anos com um dispositivo em lítica social adequada de que este País tanto precisa.
vigor das Disposições Constitucionais Transitórias O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo a
que parece muito mais perene que tantas outras que palavra ao Deputado Arthur Virgílio, para falar a favor
existem na Constituição Federal, já que ela é mudada da matéria.
a cada instante nesta Casa. O SR. ARTHUR VIRGfLIO (PSDB - AM.) - Sr.

Segunda questão: desvincula recursos funda- Presidente, Sr!!! e Srs. Deputados, o Orçamento
mentais da seguridade social. E isso ocorre num mo- brasileiro tem-se marcado por excessivas vincula-
mento em que se fala muito em déficit da Previdência ções e a idéia do Fundo de Estabilização Fiscal -
Social. Ora, se há déficit, se o Governo alega que há que até recebeu, em passado recente, um nome
déficit, mas, ao mesmo tempo, retira recursos da Se- bem-intencionado, mas errôneo - é a de se trabalhar
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no sentido de se evitar o déficit público e, ao mesmo
tempo, o Orçamento excessivamente vinculado. Na
hipótese de excessiva vinculação, terminaria aconte
cendo o beneficiamento de um setor em detrimento
de outros igualmente relevantes para o desenvolvi
mento do País.

O argumento a ser levantado por alguém com
lucidez, boa-fé e posição contrária à do Governo nes
ta matéria, é que, com a desvinculação, faltaria trans
parência, como se necessariamente a melhor solu
ção para as questões econômicas e sociais do País
fosse a vinculação de recursos. Creio, de minha parte,
que o essencial, sobretudo, é a geração de recursos.
A resposta que dou a esse argumento é que, no Con
gresso, temos ampla liberdade para destinar, ao fim e

'ao cabo, o recurso que está sendo desvinculado.
Então, falece a argumentação de que não estaria ha
vendo a idéia de se dar transparência à elaboração da
lei orçamentária.

O Fundo de Estabilização Fiscal tem sido, nos últi
mos tempos, arma muito importante para levar ao ajuste
fiscal, para que o Governo possa gastar menos do que
arrecada e, a partir daí, gerar excedentes e fazer aplica
ções otimizadas em políticas sociais, infra-estrutura, polí
tica de ciência, laboratório e tecnologia.

Insisto à farta que política de ajuste fiscal não é
questão ideológica, nem tema que pertença à Direita
e, portanto, não é liberal, neoliberal, criptoliberal, pa
raliberal, não é nada disso. Tampouco é de esquerda,
nacionalista, paranacionalista ou criptonacionalista,
nada disso tem a ver com nada. Na verdade, ajuste
fiscal significa um governo ter ou não efetiva respon
sabilidade pública em relação ao mandato recebido.
Governar procurando gastar menos do que se arreca
da significa honrar o compromisso de implementar
para valer as políticas que teriam motivado a eleição
de alguém na hora da busca de votos, em certas ur
nas, em determinado pleito eleitoral.

Proponho a desideologização da questão em
torno do ajuste fiscal porque ele jamais foi questão
ideológica, mas, isto sim, questão de mero bom sen
so. Os governos se afirmam, quando observam re
gras de ajuste fiscal, não por serem de esquerda, de
direita, ou de qualquer matiz, mas, sim, por terem juí
zo, por serem responsáveis e não irresponsáveis, por
serem cônscios de que devem trabalhar equilíbrio nas
contas públicas para implementar suas linhas admi
nistrativas e suas políticas.

De maneira bem simples, de modo o mais obje
tivo que se possa imaginar, tenho a convicção de que
a matéria que se propõe aqui examinar visa basica
mente a permitir que o Orçamento - que o Governo

Fernando Henrique pretende, progressivamente,
mais realista a cada edição - desta vez já seja bas
tante realista, para que possamos, por meio da des
vinculação, dotar de recursos setores que a excessi
va vinculação de verbas poderiam deixar a descober
to na hora da elaboração da lei orçamentária.

Ao mesmo tempo, temos a convicção de que
poucas armas foram tão eficazes para garantir a esta
bilidade econômica neste País. O ajuste é provisório,
não é ainda o que queremos, não é, obviamente, ain
da o definitivo, aquele com que sonha um país, que al
meja o desenvolvimento sustentado. Ainda assim, po
rém, de maneira ainda provisória, repito, essa âncora
tem sido muito relevante.

Por isso, o Governo reitera às Sr!! Deputadas e
aos Srs. Deputados o apelo para que renovem o Fun
do de Estabilização Fiscal, que, além de ser capaz de
tornar mais justo o Orçamento, é contribuição impor
tante para o ajuste fiscal imprescindível à economia
brasileira.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo a

palavra ao Deputado Waldomiro Fioravante, para fa
lar contra a matéria.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Parlamentares, esta emenda à Constituição vigora
em nosso País desde 1994. É bom lembrar que, por
diversas vezes, foi aqui aprovada sua prorrogação e,
via de regra, mesmo com posição contrária da socie
dade brasileira, dos estados e municípios.

Esse fundo foi basicamente aprovado pela utili
zação do Presidente Fernando Henrique Cardoso
das emendas individuais de parlamentares, em que
eram liberadas pequenas quantias para que S. Ex!! as
levassem aos seus municípios, no sentido de constru
ir um posto de saúde, uma ponte ou um ginásio de es
portes. Se qualquer parlamentar, que entrou nessa jo
gada e votou nessa direção, verificar hoje em seus
municípios quanto perderam pela criação do FEF e
em recursos que poderiam ser destinados a eles, vai
chegar à conclusão que as esmolas recebidas, em
Brasília, por meio das emendas individuais, não che
gam a 10% dos valores lesados aos municípios e es
tados por esse tipo de legislação.

Sr. Presidente, menciono também algumas críti
cas, porque o parlamentar que me antecedeu disse,
da tribuna, que esse fundo visa buscar estabilização
fiscal no País e arrecadar recursos para garantir as
políticas sociais a serem implantadas.
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Primeiro, é importante dizer que, desde 1994,
quando o Governo Fernando Henrique Cardoso
assumiu o poder, foi estabelecido um caos na área
social, ou seja, na saúde, educação, pequena propri
edade, enfim, em todas as áreas de políticas sociais.
O País retroagiu porque o Governo teve o objetivo
muito claro de arrecadar recursos para garantir paga
mento de juros ao capital especulativo aplicado aqui.

Na verdade, Sr. Presidente, não se trata de uma
discussão de direita, de esquerda, uma discussão
ideológica, trata-se de saber se esta Casa vai dar ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso um cheque
em branco equivalente a 20% das contribuições sociais
e dos impostos arrecadados pela União para que faça
a política que bem entender.

Estamos cansados de saber que esse Governo
não se preocupa com o povo, com os trabalhadores,
com a saúde pública, com a educação, com a miséria
que é cada vez maior em nosso País. Tem demonstra
do, sim, ser um Governo perverso, que vem retirando
recursos da Saúde, da Educação, da Agricultura e até
mesmo dos deficientes físicos para pagar juros ao ca
pital especulativo.

E agora esta Casa, que vem dando sucessivos
cheques em branco ao Governo, vai retirar recursos
lá do estado, do município, onde o prefeito é cobrado
diariamente pelo cidadão a investir em saúde, educa
ção, nos problemas sociais da sua cidade. O mesmo
ocorre com o governador, que, consciente de que é
preciso amenizar as conseqüências do projeto neoH
beral implantado no País, vê-se impedido de desen
volver políticas sociais.

Sr. Presidente, não quero crer que esta Casa,
mais uma vez, em troca de um bueiro, de uma ponte,
de recursos para comprar uma kombi para fazer
transporte, aprovará uma proposta como esta, que
vai contra o País, contra o povo brasileiro, dando,
como já disse, um cheque em branco a um presidente
que tem menos credibilidade do que o ex-Presidente
Fernando Collor na data da sua cassação.

Apelo a esta Casa para que rejeite a proposta,
tendo em vista que não se destina a beneficiar a vida
do País, do trabalhador, a possibilitar o investimento
em políticas sociais, mas - como esse Governo sem
pre fez - a sustentar a especulação financeira e o in
teresse dos banqueiros internacionais.

Meu voto é contra.

o Sr. Nelson Trad, 2fl Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, ainda para discutir a matéria, ao Deputado
Babá.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, companheiros
trabalhadores, mais uma vez o Presidente Fernando
Henrique Cardoso vem ao Congresso Nacional,
como tem feito nos últimos anos - infelizmente, tem
conseguido - colher o referendo desta Casa para
continuar essa política entreguista, a serviço do Fun
do Monetário Internacional.

Criado em 1994 com o nome de Fundo Social
de Emergência, prorrogado reiteradas vezes, chega
hoje a esta Casa, no final de 1999, com a proposta de
ser prorrogado até 2007. Não devem esquecer-se os
Srs. Deputados que em suas bases os municípios e
os estados estão falidos simplesmente por causa
dessa política irresponsável de um Presidente que
nada mais é do que um instrumento do Fundo Mone
tário Internacional e do imperialismo.

Há alguns dias fiz um requerimento nesta Casa
solicitando dez milhões que estavam previstos no
Orçamento para minorar os problemas da transama
zõnica, que neste momento, com o aumento das chu
vas, está intransitável. Aliás, é uma estrada cujos pro
blemas não foram resolvidos por completo durante os
trinta anos de sua existência. E aí chamo a atenção
dos Srs. Deputados do Estado do Pará, um Estado
que é o sétimo colocado em exportação do País e, no
entanto, é extremamente prejudicado por essa políti
ca. E o Governo diz, em um discurso falso, defendido
aqui por suas lideranças, que agora vai resolver o pro
blema.

Ora, Srs. Deputados, desde 1994 o Governo
não resolveu o problema dos municípios e fez agravar
a situação dos estados. E agora quer uma prorroga
ção desse Fundo por mais sete anos. Não podemos
aceitar isso. Essa política irresponsável do Presidente
Fernando Henrique Cardoso acarretará à saúde uma
perda de 1,8 bilhão; à Previdência Social, de 12 bi
lhões; e à educação, de 3,1 bilhões. Em nome de
quê? Da continuidade de uma política que alimenta
os banqueiros internacionais? Basta ver o que o Go
verno já pagou neste ano de juros e amortização da
dívida. Até julho, o Governo já tinha gasto 30 bilhões
de reais no pagamento de juros e amortização dessa
dívida brutal, enquanto o Orçamento previa para in
vestimentos globais em 1999 parcos 8 bilhões de rea
is. Mesmo assim, até julho, desses 8 bilhões para in
vestimentos o Governo tinha liberado apenas 600 mi
lhões. Enquanto para a amortização da divida a previ
são é de 56 bilhões de reais neste ano.
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É isso que o Fundo Monetário Internacional im- Sr. Presidente, não vim aqui para esclarecer
põe ao Congresso Nacional, que, infelizmente, nos úl- nada ao Deputado Jair Bolsonaro, mesmo porque
timos anos, tem-se colocado de joelhos frente a Fer- S. Ex" não é merecedor de qualquer tipo de esclareci-
nando Henrique Cardoso, votando seguidamente o mento meu, da Deputada Laura Carneiro ou até mes-
que o Governo quer. Não podemos mais aceitar isso. mo dos membros da própria CPI do Narcotráfico, mas

É bom lembrar que, por força dessa política, mi- sim para apresentar a verdade dos fatos. O Deputado
Ihões de crianças estão nas ruas e uma outra grande Jair Bolsonaro diz que as Forças Armadas, mais es-
quantidade morre anualmente devido à falta de assis- pecificamente a Aeronáutica, estão sendo acusadas.
tência. Esse Governo não perdoa os deficientes, as A instituição Força Aérea, não, mas que existem na
crianças, e ainda quer tirar mais dos aposentados. instituição homens que estão escondendo a verdade,
Não podemos mais aceitar essa política do congela- traficantes que já foram inclusive presos com mais de
mento dos salários do funcionalismo público por qua- trinta quilos de cocaína, isso é claro. Não sou eu, não
se seis anos, que quer obrigar os aposentados a pa- é a CPI quem está dizendo. A Polícia e a Nação sa-
gar contribuição previdenciária e que agora insiste bem. Como é que se pode dizer que são pessoas que
em desvincular o salário mínimo dos seus proventos estão sendo injustiçadas? Se o Deputado tem algum
para massacrar mais ainda os idosos desse País. tipo de interesse em proteger alguém que faz tráfico

Como disse o Deputado Waldomiro Fioravante, de cocaína ou qualquer tipo de tráfico, eu não tenho
Fernando Henrique Cardoso quer um cheque em culpa. Quem deve esclarecimentos não é a CPI, Sr.
branco para continuar massacrando a classe traba- Presidente.
Ihadora do nosso País. Os trabalhadores rurais não Ele disse algumas coisas em relação à moral da
têm dinheiro para a reforma agrária; os hospitais es- Deputada Laura Carneiro. Todos nós, desta Casa, co-
tão na penúria; as crianças estão se prostituindo e se nhecemos a Deputada Laura Carneiro. Ele inclusive
drogando nas ruas, porque esse Governo é insensí- cita o Senador Nelson Carneiro. Todos nós sabemos
vel. A única coisa que sensibiliza Fernando Henrique o grande homem público que foi Nelson Carneiro, que
Cardoso é um belo sorriso de Clinton quando vê um ficou para a história desta Casa e do Senado Federal.
projeto desse aprovado. A única coisa que sensibiliza Sr. Presidente, a Deputada Laura Carneiro tem contri-
Fernando Henrique Cardoso é dizer "sim, senhor' ao buído, e muito, com a Comissão Parlamentar de
Fundo Monetário Internacional, ao.s ricos do planeta, Inquérito. Ela tem história nesta Casa, uma história de
aos milionários, que massacram a classe trabalhado- bem, de alguém eficiente, que luta pelos direitos do
ra, não só em nosso País, mas em todos os países povo que a elegeu e, mais do isso, tem contribuído
dominados pelo imperialismo e por esse capitalismo com a CPI do Narcotráfico com todo o esforço físico,
voraz no mundo. de Parlamentar e de pessoa, até muito maior do que

Por isso, votamos contra mais esse absurdo. aquele que deveria ter.
Muito obrigado. Para encerrar, deixo meu protesto contra as pa-
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a lavras do Deputado Jair Bolsonaro, altamente injustas

palavra pela ordem. para com a CPI, o Senador Nelson Carneiro e a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! Deputada Laura Carneiro. Ele, sim, que venha se ex-

a palavra. plicar por que protege traficante.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - Fica, por-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu peço a tanto, adiada aqui a continuação da discussão da
oportunidade de falar agora, porque muito me estra- Proposta de Emenda à Constituição nº 85-B/99 e a
nhou o que ouvi há pouco. Ouvi, aqui, algumas decla- discussão da Proposta de Emenda à Constituição
rações que me entristeceram bastante, principalmen- n2 96-B/92.
te porque eu não acreditava que fosse possível existir O SR. PRESIDENTE(Michel Temer)
nesta Casa pessoas que fizessem declarações irres- Apresentação de Proposições
ponsáveis e acusações infundadas, sem absoluta-
mente nenhum tipo de prova. O Deputado Jair Bolso- Os Senhores Deputados que tenham proposi-
naro veio a esta tribuna hoje falar da CPI do Narcotrá- ções a apresentar poderão fazê-lo.
fico e da Deputada Laura Carneiro. S. Ex! faz obser- APRESENTAMPROPOSIÇÕES OSSENHORES:
vações e acusações sérias, graves, e deixa em dúvi- IBER~ FERREIRA - Projeto de lei que dispõe
da a integridade não só do trabalho da CPI, mas tam- sobre a concessão de financiamentos habitacionais e
bém da Deputada Laura Carneiro. estabelece condições para a renegociação dos con-
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tratos de financiamento habitacional do Sistema Fi
nanceiro da Habitação, e dá outras providências.

RONALDO VASCONCELLOS - Projeto de lei
que dispõe sobre as empresas de asseio e conserva
ção.

Projeto de lei que institui o Dia do Hoteleiro, nas
condições que especifica.

MARCUS VICENTE - Projeto de lei que institui
o Dia do Evangélico em todo o território nacional.

WELLlNGTON DIAS - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Educação sobre o convê
nio firmado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação com a Prefeitura Municipal de Paes
Landim, no Estado do Piauí.

WELLlNGTON DIAS EOUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao § 42

do art. 144.
DA. ROSINHA - Requerimento dê informações

ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social 80"
bre o Decreto n2 3.048, de 1999.

Projeto de decreto legislativo quesLJsta os
efeitos do Decreto nll 3.265, de 1999,' no tocante à
alteração do inciso 11 do art. 114 do Regulamento da
Previdência Social, relativamente à pensão por morte
devida ao filho inválido emancipado.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de lei que
estabelece período para a realização de exames des
tinados ao acesso a cursos superiores.

Projeto de lei que estabelece período para reali
zação de provas de concurso público.

Projeto de lei que dispõe sobre a aplicação de
provas e a atribuição de freqüência a alunos impossi
bilitados de comparecer à escola por motivos de Iibér~

dade de consciência e d~:,crença religiosa. ,
Projeto de lei que prevê a elaboraç~o e a apro

vação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV
cqmorequisitos prévios para a implantação de esta
belecimentos comerciais de grande porte em áreas
urbanas.

ANGELA GUADAGNIN - Projeto, de lei qu~
acrescenta o § 18 ao art 20 da Lei n2 8.036, de 1990, "
permitindo a mQ\(imentação do saldo da conta vincu
lada do ~undo deGarantia do Tempo de Sel'Viçq para
construção da casa própria. , ". ,

WALDIR PIRES ~ Requerimento de ioforma~

ções ao,Sr. Ministro de Minas e Energia, por intermé
dio da Petróleo Brasileiro S.A. - PETf40BRAS, sobre
cont~tação do Consórcio Petrorecôncavo para explo
ração de campos, de óleo elou gás natural no Estado
da Bahia. "

IÉDIO ROSA - Indicação ao Sr. Ministro do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão de alterações na for
ma de pagamento da diferença relativa à vantagem
de 28,86%, devida aos servidores públicos federais.

Indicação ao Sr. Ministro das Comunicações de
adoção de providências com o objetivo de estender
os benefícios da Lei n2 8.529, de 1992, aos emprega
dos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ECT originários do ex-Departamento de Correios e
Telégrafos - DCT.

AÉCIO NEVES E OUTROS - Requerimento ao
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
para apreciação do Projeto de Lei nll 1.618, de 1999,
do Deputado Eduardo Barbosa, que altera a Lei nll

8.742, de 1993.
WILSON SANTOS - Projeto de lei que dá nova

redação ao art. 17, da Lei nIl 4.771, de 1965 (Código
Florestal), dispondo sobre a reserva florestal legal em
projetos de colonização, assentamento e loteamento
rurais.

DJALMA PAES - Projeto de lei que acrescenta
parágrafo ao art. 103 da Lei nll 8.069, de 1990 - Esta
tuto da Criança e do Adolescente, dispondo sobre an
tecedentes delituosos após os dezoito anos de idade.

MARCOS CINTRA - Projeto de lei que dispõe
sobre o direito de os mutuários de crédito rural recor
rerem a instituições, arbitrais para o cálculo de seus
saldos devedores.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda a respeito do Simples, seu impacto nas re
ceitas da Previdência e da eventual perda adicional
decorrente da extensão do benefício a setores hoje
não alcançados.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social a respeito do Sim
ples, seu impacto nas receitas da Previdência e da
eventual perda adicional decorrente da extensão do
benefício a setores hoje não alcançados.

ALBERTO FRAGA - Projeto de lei que estabele
ce obrigatoriedade da contratação de ascensoristas
em elevadores de condomínios comerciais elou mis
tos, e dá outras providências.

Projeto de lei que estabelece obrigatoriedade
de advertência dos riscos do álcool em rótulos e pro
pagandas de bebidas com teor alcoólico, e dá outras
providências.

LUIZ BITIENCOURT - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre me
didas adotadas para apurar responsabilidades pelas
panes ocorridas nos serviços telefônicos fixos interur
banos.·
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Projeto de lei que institui o Dia Nacional do Cer
rado.

CLEMENTINO COELHO - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Integração Nacional so
bre atos e negócios administrativos da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre atos e negócios administrati
vos da Rede Ferroviária Federal - RFFSA.

ANTONIO DO VALLE - Projeto de lei que dá
nova redação ao caput do art. 5º, da Lei nll 6.494, de
1977, para fixar a jornada de atividade em estágio em
4 (quatro) horas.

PEDRO EUGI:NIO - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia sobre os
critérios utilizados na escolha dos projetos a serem fi
nanciados com os recursos do Programa Ctpetro no
Norte e Nordeste do País.

RICARDO MARANHÃO - Projeto de lei que al
tera a alínea c, 11, art. 62, da Lei n9 4.737, de 1965, e
acrescenta, ao mesmo artigo, os §§ 1º e 211•

DARCfslO PERONDI - Projeto de lei que au
toriza a produção, comercialização e estocagem de
produtos geneticamente modificados.

VALDEMAR COSTA NETO - Requerimento
de informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do
Abastecimento referente à aquisição de prenhezes,
embriões e sêmen.

SENHORES LÍDERES - Requerimento de ur
gência ao Presidente da Câmara dos Deputados
para apreciação do Projeto de Resolução nº 34, de
1999, que homenageia o ex-Deputado Federal
Antônio Mariz.

BISPO RODRIGUES E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que modifica o caput do
art. 50, que dispõe sobre informações prestadas por
Ministros de Estado perante as Comissões da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal.

VANESSA GRAZZIOTIN - Projeto de lei que
acrescenta artigo à Lei nll 5.991, de 1973, estabele
cendo a retenção da receita de medicamento.s sujei-
tos à prescrição de profissional habilitado. '

\ .'

Projeto de lei que altera o art. 711 ,da Lei
nll 9.294, de 1996, e o art. 59 da' Lei nº 6.360; de
1976, a fim de proibir a propaganda de medicamen
tos ao público.

WAlTER PINHEIRO -, Requerimento de infor
mações a(),Sr. Ministro das Comunicações, no âJ'!lbito
da Agência Nacional de TelecomunicaçõEls,-

ANATEL, a respeito do custo de serviços e despesas
financeiras, das operadoras do serviço telefônico,
controladas pelas holdings Embratel Participações
S.A. e Tele Norte Leste Participações S.A.

JOSÉ (NDIO EOUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que dá nova redação ao inciso I do
art. 159.

TELMA DE SOUZA - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de retirada do Re
querimento de Informações nll 1.515, de 1999, de au
toria da requerente.

MIRIAM REJO - Projeto de lei que altera artigos
da Lei nll 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente -, relativos à orientação vocacional de
adolescentes em conflito com a lei.

PROJETO DE LEI N5I 2.172, DE 1999
(Do Sr. Iberê Ferreira)

Dispõe sobre a concessão de finan
ciamentos habitacionais e estabelece
condições para a renegociação dos con
tratos de financiamento habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1II Esta lei estabelece condições para a
concessão de ,financiamentos habitacionais e para a
renegociação dos contratos do Sistema Financeiro
de Habitação sem cobertura do Fundo de Compen
sação deVariação Salariais - FCVS

, Art. 211 Fica facultado aos mutuários do Siste-
ma Financeiro da Habitação cujos contratos foram
formalizados sem'a proteção do Fundo dé Compen
sação de Variações Salariais - FCVS renegociarem
seus contratos de financiamentó habitacional nas
condições desta lei.

Art. 31! A renegociação estará condicionada à
aquisiçãq pelO mutuário, por intermédio da institui
ção financeira credora, de títulos 'do Tesouro Naci
onal com valor de face igual ao saldo devedor re
ne,gociado, a ser entregue ao credor em garantia
do 'principal. ',',

, Párágrafoúnico. Os títulos db,Tesouro Nàcional
referido riócaput serão escriturais, nominativos, ne~
gociáveis, terão prazo de 20 (vinte) anos, atualização
pela Taxa Referericial- TR, ou outro índice que vier a
substituí-Ia, e demais características e condições de
finidas em reguiámento.

Ar( 451 A renegociação de que trata0
art. 211 obedecerá às seguintes condições:
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I - Valor: saldo devedor do financia
mento habitacional atualizado segundo as
normas do SFH até a data da renegociação.

11 - Prazo: 20 (vinte) anos, contados
da data da renegociação.

111 - Encargos financeiros: atualização
monetária e juros nas mesmas condições
do contrato original.

IV - Garantias:
a) do principal: cessão, sob condição re

solutiva, dos títulos referidos no art. 32, os qua
is deverão pennanecer bloqueados enquanto
constituírem garantia da operação e não hou
ver manifestação do Tescuro Nacional acerca
do exercício da opção de recompra;

b) dos juros: hipoteca do imóvel finan
ciado.

V - Reembolso:
a) do principal: no vencimento final,

mediante o resgate dos títulos oferecidos
em garantia;

b) dos encargos: os juros serão pagos
em parcelas mensais, atualizados segundo
os índices de remuneração básica da cader
neta de poupança, e incidentes sobre o va
Iar renegociado.

VI - Pagamento antecipado: na amorti
zação ou liquidação antecipada serão libe
rados os títulos que excederem ao saldo de
vedor remanescente atualizado.

VII - Seguro: deverá ser contratada
apólice de seguros para garantir o paga
mento dos encargos em caso de morte ou
invalidez permanente do mutuário.

Parágrafo único. Não se aplicará às ren~gocia

ções previstas nesta lei a cláusula de equivalência
salarial, ainda que prevista no contrato de financia
mento original.

Art. 52 O mutuário poderá movimentar sua con
ta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, para:

I - adquirir, no todo ou em parte, os títulos de
que trata o art. 32;

" - efetuar pagamentos de encargos das ope
rações contratadas na forma desta lei.

Art. 62 O disposto nesta lei poderá se aplicar à
concessão de novos financiamentos.

Art. 72 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 dias.

Art. 82 Esta lei entra em vigor 30 dias após a
sua publicação.

Justificação

O sistema de financiamento habitacional do País,
apresenta uma clara e dramática dicotomia: de um lado,
os contratos antigos, assinados com cobertura do saldo
residual pelo FCVS e reajustes pela equivalência sala
rial, e, do outro, os contratos mais recentes, firmados
sem a proteção daquele fundo, e que prevêem o refi
nanciamento do saldo devedor residual por um prazo
igual à metade do prazo original. Enquanto os mutuários
que contam com a cobertura do FCVS estarão desobri
gados ao final do prazo de seus contratos, os demais
encontram-se sob ameaça de situações gravíssimas.
De fato, a política econômica do Real, que tem combi
nado juros altos e pressões sobre o emprego, produziu
desequilíbrio significativo sobre esses contratos. Em ra
zão do mecanismo de equivalência salarial e da capitali
zação dos juros não amortizados, os saldos devedores
já alcalçaram valores que superam de muito o valor de
mercado dos imóveis.

O extraordinário crescimento do saldo devedor
inviabilizará o refinanciamento, pois, em razão do pra
zo ser metade do original, a prestação certamente su
perará a capacidade de pagamento do mutuário. Por
outro lado, tendo o saldo devedor ultrapassado o valor
de mercado do imóvel financiado, não interessará a
tereeitos a compra do imóvel mediante a assunção do
saldo devedor do financiamento, o que inviabilizará
sua transferência.

Os próprios bancos estariam em uma cilada,
uma vez que teriam que executar os contratos, reto
mar os imóveis e revendê-los a preços de mereado.
Como este é menor que o saldo devedor, a instituição
financeira teria que lançar a diferença como prejuízo.
Em suma, teria desalojado uma famOia, após cumprir
os procedimentos legais de execução, para p final ob
ter apenas o valor de mercado. Se o prejuízo para as
instituições financeiras já se configura inevitável, é im
portante, para a paz social e para a credibilidade das
instituições, que se evite o problema social que decor
reria do despejo de milhares de famOias, mesmo por
que seria indefensável executarquem, tendo cumprido
exemplarmente o contrato original, esteja despossuído
de condições de contratar o refinanciamento.

O presente projeto tem por objetivo oferecer al
ternativas de solução para os mutuários do SFH que
se encontram com o contrato de financiamento dese
ql:lilibrado, nos mesmos moldes da solução instituída
para a renegociação das dívidas do créd,ito rural.
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o modelo de renegociação proposto consiste
em o mutuário adquirir, pelo valor presente, títulos
públicos com prazo de 20 anos e valor de face igual
ao saldo renegociado, que serão entregues à institu
ição financiadora como garantia do principal. A hipo
teca do imóvel financiado garantiria apenas o paga
mento dos juros incidentes sobre o valor renegocia
do. Ao final do prazo do refinanciamento, a institui
ção financiadora resgataria os títulos, liquidando o
saldo da operação. A proposta tem como vantagens
principais, para a instituição financeira, a garantia fir
me e a inexistência de resíduo ao final do contrato,
e, para o mutuário, o pagamento apenas dos juros
incidentes sobre o valor renegociado e a certeza de
que, ao final do prazo, o imóvel estará quitado.

Para a coerência do esquema proposto, entre
tanto, faz-se necessário abrir mão da proteção da
equivalência salarial, para que não haja capitaliza
ção dos juros não-amortizados, o que resultam em
um saldo devedor final superior ao valor futuro dos
títulos públicos apresentados como garantia.

O esquema de financiamento poderia também
ser utilizado para a concessão de financiamentos
novos, com as mesmas vantagens assinaladas para
o refinanciameno dos saldos atuais.

Pelo exposto, e tendo em vista sua importân
cia social, solicitamos o apoio dos nobres Pares
para o aperfeiçoamento e aprovação deste projeto
de lei.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Iberê Ferreira.

PROJETO DE LEI N2 2.173, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre as empresas de asseio
e conservação.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 112 As atividades das empresas de asseio e
conservação são regidas pela presente lei e pelas
demais normas aplicáveis à matéria.

Art. 22 Entende-se por empresa de asseio e
conservação a firma individual ou coletiva, legal
mente registrada e especializada na prestação de
serviços de limpeza, higienização, manutenção e
conservação em geral, mediante o fornecimento ou
não de material, equipamentos e tecnologia.

Art. 32 O pessoal necessário aos serviços refe
ridos no artigo anterior serão contratados pela em
presa de asseio e conservação, sob sua inteira res
ponsabilidade e direção.

Art. 412 Os serviços a que faz referência o art. 212

poderão ser prestados a pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, obedecidas as normas
legais relativas aos procedimentos Iicitatórios, quan
do for o caso.

Art. 512 O empregado da empresa de asseio e
conservação estará sujeito aos mesmos deveres e
gozará dos mesmos direitos assegurados pela Cons
tituição Federal, legislação trabalhista e previdenciá
ria aos trabalhadores urbanos.

Art. 62 As empresas de asseio e conservação te
rão os seus documentos constitutivos e respectivas
alterações arquivados no órgão do registro do comér
cio, sujeitando-se às mesmas exigências impostas
aos estabelecimentos comerciais, sendo que o capi
tal social, totalmente integralizado, não poderá ser in
ferior a cem Ufir, à época do registro.

Art. 72 O funcionamento da empresa de asseio e
conservação dependerá de assento prévio no Minis
tério do Trabalho e Emprego.

Art. 82 O pedido de registro de funcionamento
deverá ser instruído com os seguintes documentos:

1- requerimento assinado pelo titular da empresa;
11 - prova de constituição da firma, mediante o

competente registro na Junta Comercial da localidade
em que tenha sede;

111 - prova de possuir capital social de, no míni
mo, cem Ufir;

IV - prova de prioridade ou recibo referente ao
último mês do aluguel do imóvel sede;

V - declaração de rendimentos de cada um dos
sócios da empresa.

§ 112 O pedido de registro a que se refere o
caput deverá ser dirigido ao Ministério do Trabalho
e Emprego e protocolado na Delegacia Regional do
Trabalho, no estado em que estiver situada a sede
da empresa.

§ 22 Será indeferido o pedido de registro que:

1- não estiver instruído com todos os documen
tos exigidos;

11 - estiver acompanhado de declaração de
rendimentos incompatíveis com o aporte de recur
sos necessários à constituição da empresa.

Art. 912 Em caso de mudança da sede ou de
abertura de filias, agências ou escritórios, deverá
ser previamente encaminhada, por escrito, ao Minis
tério do Trabalho e Emprego, comunicação conten
do justificativa e endereço da nova sede ou unidade
operacionais da empresa.
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Art. 10. As empresas de asseio e conservação
são obrigadas a fornecer, mensalmente, aos seus to
madores de serviços, comprovante de regularidade
de situação junto ao Instituto Nacional do Seguro So
cial, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fazen
da Pública Federal e Municipal.

Art. 11. O registro nos conselhos profissionais
será obrigatório sempre que ocorrer efetivo exercício
de atividades que exijam responsabilidade técnica de
profissionais da respectiva área.

Art. 12. Nas propostas para participação em li
citações públicas ou cotação de preços promovida
por particulares, a empresa de asseio e conservação
deverá, obrigatoriamente, apresentar cópias das
GRPS, referentes aos três meses imediatamente an
teriores.

Art. 13. As empresas de asseio e conservação
em funcionamento da data da publicação desta lei te
rão o prazo de cento e vinte dias, a contar da publica
ção de seu regulamento, para procederem às devidas
adaptações.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Com o exponencial aumento do fenômeno da
terceirização das atividades das empresas, os profis
sionais da área de asseio e conservação torna
ram-se, com certeza, uma das categorias menos pro
tegidas em todo o contexto trabalhista brasileiro.

Tratando-se de trabalhadores com pouca ou ne
nhuma qualificação, de baixa escolaridade, freqüen
temente são lesados em seus direitos mais elementa
res, por falsos empresários que atuam no setor, inter
mediando esse tipo de trabalho, transformando-os
em verdadeiros "bóias-frias" urbanos. Não é inco
mum, após o término de um contrato de trabalho, no
qual não perceberam os seus direitos mais elementa·
res, os trabalhadores do setor não terem nem como
pleiteá-los judicialmente, em face do desaparecimen
to das falsas empresas, constitucionais apenas no
papel, nas quais trabalharam.

Nosso projeto, portanto, visa disciplinar as ativi
dades desse importante segmento de serviços tercei
rizáveis, de fundamental importância para a econo
mia nacional, de maneira condizente com a atualida
de em que estamos vivendo.

Contamos com sua aprovação.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 

Deputado Ronaldo Vasconcellos.

PROJETO DE LEI NR 2.174, DE 1999
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Institui o Dia do Hoteleiro, nas con
dições que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei dispõe sobre a instituição do Dia

do Hoteleiro.
Art. 22 Fica instituído o Dia do Hoteleiro, a ser

comemorado anualmente no dia 9 de novembro.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação

O turismo desponta, finalmente, como umas
das principais fontes de geração de emprego e renda
neste final de século. Estimativas da Organização
Mundial do Turismo, por exemplo, revelam que as ati
vidades de lazer e viagens são responsáveis pela ab
sorção de cerca de 11 % da força de trabalho em todo
o mundo. O faturamento global do setor já supera o de
indústria tradicionais, como a automobilística e a ele
troeletrônica.

Este aspecto apresenta especial importância
para parses que, como o nosso, vêem-se a braços
com crônicos problemas de pobreza e desemprego.
No caso do Brasil, há de se ressaltar, ainda, a ine
gável vocação do turismo de nossa terra, e de nos
so povo. Temos as condições indispensáveis para
que nos tornemos, em pouco tempo, uma potência
turística, à altura de nossas belezas naturais e da
hospitalidade de nossos concidadãos.

No mundo, atual porém, a competição é pala
vra de ordem, em particular no que se refere ao
mercado turrstico. A implantação de uma in
fra-estrutura capaz de atrair viajantes estrangeiros e
domésticos é empreitada difícil, que requer serieda
de, profissionalismo e vultosos investimentos, tanto
do setor público, quanto do privado.

Nestas condições, o papel da indústria hotele
ira revela-se crucial para o êxito do objetivo comum
a todos nós de transformar o País em um dos cen
tros do turismo mundial. Com efeito, cabe aos hote
leiros a responsabilidade de criar os atrativos basi
lares para que os visitantes decidam-se pelo desti
no de suas viagens. Os hotéis constituem-se, na
verdade, nos equipamentos fundamentais para a
pujança do turismo nacional. Cabe aos hoteleiros,
por conseguinte, a difícil missão de abrir caminho
para que os benefícios potenciais do turismo tradu
zam-se, concretamente, em circulação de riqueza.
Assim, a instituição do Dia do Hoteleiro, por nós
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pretendida, busca pr~star a justa homenagem a
esta nobre categoria empresarial.

Por todos estes motivos, contamos com o apoio
de nossos Pares congressistas para a aprovação
desta proposta.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos.

PROJETO DE LEI N2 2.175, DE 1999
(Do Sr. Marcus Vicente)

Institui o Dia do Evangélico em todo
o território nacional.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica instituído o Dia do Evangélico, a ser
celebrado no último domingo de novembro de cada
ano, em todo o território nacional.

Art. 2l'l Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os evangélicos formam, hoje, um grande e espe
cial segmento das comunidades religiosas brasileiras.

De fato, os grupos evangélicos crescem a cada
ano, a julgar pelo número de templos, nas cidades e no
campo, e pelos espaços que ocupam na mídia impressa
e radiotelevisiva. Mas o mais importante é que com a
expansão dos evangélicos cresce no País o cultivo dos
valores morais inspirados pelos escritos bíblicos.

Nada mais justo, portanto, que os evangélicos
tenham o seu dia de celebração anual- uma festa de
fé e de amor ao próximo, a ser comemorada no último
domingo de novembro de cada ano, em todo o territó
rio nacional.

Este projeto de lei, tenho certeza, contará com o
apoio dos meus nobres Pares nesta Casa. Afinal, com
a instituição do Dia do Evangélico cria-se também
uma data de reflexão sobre os mais elevados valores
de vida, família, sociedade e nação que permeiam o
mundo civilizado, e que se encontram tão bem espa
lhados na nossa Carta Magna.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1999. 
Deputado Marcus Vicente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.525, DE 1999

(Do Sr. Welligton Dias)

Solicita informações ao Senhor
Ministro de Estado da Educação sobre o
Convênio firmado pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação com a

Prefeitura Municipal de Paes Landim, no
Estado do Piauí.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federa', combinado com o art. 24, Ve § 22, inciso
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Se
nhor Ministro de Estado da Educação o seguinte pe
dido de informações:

Está disponível no Sistema Integrado de Infor
mações da Administração Financeira Federal 
SIAF', dados sucintos sobre o convênio nl'l
371.241/99 assinado pelo Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educação com a Prefeitura Municipal
de Paes Landim, no Estado do Piauí, para atendimen
to a famílias no âmbito do Programa de Garantia de
Renda Mínima. Julgamos necessário contar com os
seguintes esclarecimentos:

a) qual o intento do referido convênio?

b) quais os valores previstos para desembolso
da União em toda vigência do convênio?

c) qual a contrapartida da Prefeitura Municipal
na execução desse convênio?

d) quantas famílias serão beneficiadas?
e) qual a relação nominal das famílias inscritas e

das selecionadas (nome do inscrito, endereço e ren
da familiar declarada)?

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1999. 
Welligton Dias, Deputado Federal PT/PI.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 172, DE 1999

(do Sr. Welligton Dias)

Dá nova Redação ao § 42 do art. 144
da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3l'l do art. 60 da Consti
tuição Federal promulgam a seguinte Emenda ao tex
to Constitucional:

Artigo único. O § 4l'l, do artigo 144 da Consti
tuição Federal, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"§ 4!l Às polícias civis, dirigidas por de
legados de polícia de carreira, bacharéis em
Direito ou bacharéis em segurança pública,
incubem, ressalvada a competência da
União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as mi
litares."(NR)
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Justificação

A violência que assola e amedronta todos os
cidadãos brasileiros está a demandar uma iniciativa
firme do Congresso Nacional, pautada não pela dis
cussão das causas notórias e endêmicas de todos
conhecidas, para as quais o Poder Legislativo já de
libera na busca de soluções, mas ppor meio de inici
ativas pontuais que atinjam o cerne de problemas
estruturais e comprometedores da efetiva prestação
de segurança pública por parte do Estado.

Com efeito, esse verdadeiro quadro de desa
lento é agravado sobremaneira, quando se tem
ciência de que, em determinados casos, os respon
sáveis pelas barbáries, pela violência, são os própri
os componentes das estruturas de segurança públi
ca do Estado, sejam policiais civis ou militares.

Diante dessa evidente constatação e na pers
pectiva de promover as mudanças clamadas pela
sociedade, a escorreita preparação de nossos polici
ais tem sido uma temática recorrente em todas as
elucubrações formuladas sobre a temática.

No caso específico das atividades de Polícia
Judiciária, desempenhadas pela Polícia Federal em
nível da União Federal e pelas Polícias Civis nos es
tados e Distrito Federal, podemos verificar que es
sas corporações são dirigidas, por determinação
constitucional, por delegados de carreiras, os quais
devem, indubitavelmente, ser bacharéis em Direito,
a fim de que conheçam o instrumental jurídico míni
mo que norteia a realização da função policial e
para que suas atuações e ações estejam sempre
pautadas pelo mais amplo respeito aos direitos da
pessoa humana plasmados no texto da Constituição
da República Federativa do Brasil e em todas as le
gislações democráticas hoje vigentes.

Não obstante esses fatos, o requisito dessa
correta e necessária preparação, mormente no que
diz respeito aos Delegados de Polícia Civis, não se
faz presente na totalidade dos estados brasileiros,
onde pessoas sem qualquer preparo técnico, di
ga-se, formação jurídica, comandam os destinos
das delegacias de polícia e, nessa condição, têm le
vado não a segurança ao cidadão, mas o pânico e a
desesperança.

Nesse prisma, cumpre notificar a grave situa
ção vivenciada atualmente pelo Estado do Piauí. Na
verdade, este Estado passa por uma verdadeira au
sência das instituições policiais. A população está
apavorada, desnorteada com a violência que se
cristaliza no âmago da sociedade e que se expressa

nas mais variadas searas de atuação do Poder PÚ
blico.

o crime organizado impera, mata, ameaça,
tortura e dita os procedimentos diários de todos,
das autoridades e dos cidadãos anônimos, semean
do o sentimento de impunidade em toda a popula
ção piauiense.

Contudo, uma das bifurcações por onde cres
cem os tentáculos desse descalabro no Estado e
que, por certo reproduz a situação de outros esta
dos, é o fato das forças policiais, principais em suas
direções, não possuírem pessoas com o devido pre
paro para o exercício de tão relevante mister.

No caso específico do Estado do Piauí, exis
tem apenas 67 delegados de polícia, dentre os qua
is, pasmem, somente 9 são bacharéis em Direito.

O Estado contudo, possui 222 municípios, im
pondo a conclusão de que mais de 80% das cida
des não têm, efetivamente, delegados de polícia,
sendo a função, quando muito, cumprida por cabos
e soldados da polícia militar, evidentemente sem a
devida preparação.

Os Delegados das Polícias Civil devem, ne
cessariamente - a fim de que possam combater de
forma mais eficaz a violência e qualificar o trabalho
dessa instituição policial - possuir o diploma de Ba
charel em Direito regularmente emitido por institui
ção de Ensino Superior, devidamente credenciada
junto ao Ministério da Educação.

É com esse objetivo bastante cristalino, de qua
lificar o trabalho dessa importante instituição policial,
de um lado e, de outro, suprir em definitivo as irregula
ridades existentes em vários locais do País, que apre
sento esta Emenda Constitucional, esperando contar
com o apoiamento de nossos nobres Pares para via
bilizar sua tramitação e final aprovação.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Welligton Dias, Deputado Federal PT/PI.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.526, DE 1999

(Do Sr. Deputado Dr. Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre o Decreto nl! 3.048, de 6 de maio de
1999.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2l!, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2!!, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja enca-
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minhado ao Senhor Ministro de Estado da Previdên
cia e Assistência Social o seguinte pedido de informa
ções:

1. Quantas pessoas serão atingidas
pela nova redação dada pelo Decreto nº
3.265/99 ao inciso 11 do § 2º do artigo 114
do Regulamento da Previdência Social, bai
xada pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio
de 1999;

2. Com esta nova redação, de quanto
será a economia deste Ministério.

Justificação
O Decreto nº 3.265 altera o inciso 11 do artigo

114 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto nQ 3.048, de 6 de maio de 1999. Em ra
zão desta alteração é que solicitamos as informações
acima.

Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 1999.
- Dr. Rosinha, Deputado Federal (PT - PR.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 380, DE 1999

(Do Sr. Dr. Rosinha e outros)

Susta os efeitos do Decreto nl! 3.265,
de 29 de novembro de 1999, relativamente
às alterações à pensão por morte devida
ao filho inválido, emancipado, pelo Regime
Geral da Previdência Social.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Este Decreto Legislativo susta, com

base na competência firmada no art.49, V, da Cons
tituição Federal, os efeitos do Decreto nº 3.265, de
29 de novembro de 1999, relativamente à alteração
ao incíso " do art. 114 do Regulamento da Previdên
cia Social aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de
maio de 1999, por contrariar a Constituição Federal
e o disposto no art. 77, § 2l!, inciso" da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, exorbitado do poder regula
mentar.

Art. 2º Ficam sustados os efeitos da nova reda
ção dada ao inciso" do § 2º do art. 114 do Decreto nº
3.048, de 6 de maio de 1999.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data da sua publicação.

Justificação

A questão que trazemos ao conhecimento do
Congresso Nacional, na forma do presente Projeto de
Decreto Legislativo, reveste-se da maior gravidade,
requ~rendo pronta intervenção que resgate a valida
de d.o :art. 48, inciso XI, e do art. 192 da Constituição

Federal e do art. 25 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias.

Trata-se da edição do Decreto nQ 3.265, de 29
de novembro de 1999, que extrapolou e exorbitou a
competência regulamentar do Poder Executivo e de
seus órgãos e entidades, que requer a sua sustação
conforme determina o art. 49, V da CF.

Tal Decreto alterou, em seu artigo 1Q, o Regu
lamento da Previdência Social, baixado pelo Decre
to nº 3.048, de 6 de maio de 1999, dando, ao art. 114,
inciso /I, a seguinte redação:

"Art. 114 .

11 - para o pensionista menor de idade,
ao completar vinte e um anos, salvo se for
inválido, ou pela emancipação, ainda que in
válido, exceto, neste caso, se a emancipa
ção for decorrente de colação de grau cien
tífico, e grau de ensino superior; ou

Trata tal dispositivo das situações de cessação
da pensão por morte, no caso do pensionista menor
de idade. A redação alterada assim dispunha:

"Art. 114. O pagamento da cota indivi
duai da pensão por morte cessa:

I - pela morte do pensionista;

" - para o pensionista menor de idade,
pela emancipação ou ao completar vinte e
um anos, salvo se for inválido; ou

111 - para o pensionista inválido, pela
cessação da invalidez, verificada em exame
médico-pericial a cargo da previdência soci-
al. .

Parágrafo único. Com a extinção da
cota do último pensionista, a pensão por
morte será encerrada."

A redação do Regulamento, em sua versão orí
ginal, observava o que expressamente dispõe a Lei nº
8.213, de 1991, no seu art. 77, § 2º, inciso li;

"Art. 77. A pensão por morte, havendo
mais de um pensionista, será rateada entre
todos em partes iguais:

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• !' ••

§2Q A parte individual da pensão·extin
gue-se:

. ......................................... ~ ..

11 - para o filho, a pessoa a ele equipa
rada ou o irmão, de ambos os sexos, pela
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emancipação ou ao completar 21 (vinte e
um) anos de idade, salvo se for inválido.

Assim, não pode o Decreto, norma infralegal,
restringir o direito à pensão por morte do menor de
idade, ou mesmo do maior de 21 anos inválido, em
caso de emancipação. A lei não prevê essa hipóte
se: a extinção da pensão, e a perda ao seu direito,
pela emancipação não se aplica ao inválido. A res
salva é expressa: "salvo se for inválido", E essa res
salva se dirige a qualquer caso de invalidez, para o
filho ou pessoa a ele equiparada, o irmão. Tanto
que o inciso 111 do art. 114 prevê que não se extin
gue o direito à pensão - enquanto perdurar a invali
dez. Logo, o inciso 11, com a nova redação, além de
contrariar expressamente a lei, estaria criando uma
antinomia com o inciso 111 do próprio artigo alterado
pelo Decreto ora impugnado.

A exorbitância aos limites da lei vem-se repe
tindo, de forma assustadora, no âmbito da Previdên
cia Social. Vem-se tornando rotineiro o descumpri
mento da lei, e a imposição de restrições ao gozo
de direitos, com base em Portarias, Ordens de Ser
viço e, como no caso em questão, Decretos. A or
dem jurídica e o primado do interesse público são
jogados por terra em nome do interesse imediato da
previdência de, a qualquer custo, reduzir despesas,
ainda que sacrificando direitos sociais conquistados
após décadas de lutas.

No caso em tela, quantos serão atingidos?
Certamente, poucos milhares de cidadãos, inváli
dos, mas que por alguma razão foram emancipados,
nos termos da legislação civil, e que não vem ao
caso considerar. Mas a ofensa a esses poucos é
uma ameaça aos direitos de todos, como se verifi
cou quando por meio do Decreto nº 3.048/99, ao ar
repio da lei e da Constituição, o Ministério da Previ
dência e Assistência Social tentou reintroduzir a ida
de mínima para gozo de aposentadorias no INSS.

Para que se recomponha a ordem institucional e
se preserve a hierarquia das normas; assim como a
prerrogativa do C~>ngresso Nacional, única instituição
legitimada para alterar as leis, solicitamos a acolhida
dos ilustres Pares para esta Proposição, que busca
impedir que produza efeitos a perversa alteração pro
movida pelo Decreto n23.265/99, que prejudica o di
reito à pensão dos filhos inválidos.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Doutor Rosinha, PT - PRo

PROJETO DE LEI N~2.176, DE 1999
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

"Estabelece período para a realiza
ção de exames destinados ao acesso a
cursos superiores."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A realização de provas de acesso a

cursos superiores de instituições públicas ou privadas
dar-se-á no período de domingo a sexta-feira, no ho
rário compreendido entre 8 horas (oito horas) e 18 ho
ras (dezoito horas).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação
Trata a presente propositura de estabelecer o

período para a consecução de exames destinados ao
acesso a cursos superiores. A exclusão do dia do sá
bado deve-se ao fato de ser este dia, para algumas
religiões, guardado para adoração divina e, quando
da realização de exames de acesso a cursos superio
res que recaiam no sábado, inestimáveis perdas
ocorrem àqueles que não participam dos referidos
exames, prejudicando-os de forma irreparável quanto
ao futuro acadêmico e profissional.

A Constituição Federal dispõe sobre a inviolabi
lidade da liberdade de consciência, de crença e culto,
como direito fundamental universalmente consagra
do, estando insculpida em seu artigo 5º, em seus inci
sos VI e VII, verbis:

"Inciso VI - é inviolável a liberdade de
. consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e ga
rantias, na forma da lei, a proteção aos loca
is de culto e as suas liturgias;

Inciso VIII - ninguém será privado de
direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para se eximir de obrigação legal a
todos imposta e se recusar a cumprir preB
tação alternativa, fixada em lei."

No § 22do citado artigo 52, prevendo a
possibilidade de ocorrência de muitas outras
hipóteses, já que não exauridos em seus
dispositivos, sabiamente, o legislador consti
tuinte assegurou a isonomia de tratamento a
essas situações: "Os direitos e garantias ex
pressos nesta Constituição não excluem ou
tros decorrentes do regime, e dos princípios
por ela adotadas, ou dos tratados interna-
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cionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte".

Consagra o absoluto respeito, reconhece a into
cabilidade, a inviolabilidade da liberdade de consciên
cia, não a sujeitando a parâmetros, conceitos ou res
trições de qualquer natureza, adotando na questão
"liberdade de consciência e de crença", o princípio
absoluto do respeito e acatamento à sua invocação.

Assim, não é sem razão qLie a Constituição Fe
deral incorporou dispositivos como direitos funda
mentais, assegurando a toda pessoa o princípio da in
violabilidade de liberdade de consciência, consubs
tanciados na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, no texto do Pacto Internacional sobre Direi
tos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Di
reitos Econômicos (aprovados pela XXI Assem
bléia-Gerai das Nações Unidas), na Declaração so
bre Eliminação de todas as Formas de Intolerância e
Discriminação por causa de religião ou crença (apro
vada por unanimidade, em 25 de novembro de 1981,
pela Câmara Legislativa das Nações Unidas).

Para estes organismos internacionais, dos qua
is o Brasil é signatário, o conceito fundamental que re
flete a essência desta liberdade implica em um pro
fundo respeito à liberdade de consciência dos dema
is, quer representem grande parte ou minoria de um
agrupamento social; o direito de credo, de professar,
de ensinar e de viver suas convicções sem qualquer
óbice exterior, não podendo ser mote ou escusa para
discriminar religiões ou seus adeptos, estimulando
preconceitos.

Converge no impedimento do Estado em imis
cuir-se nas convicções religiosas de seus cidadãos,
atuando como fator limitador, capaz de restringir direi
tos individuais ou reduzir ao silêncio impedindo, tam
bém, que tal atuação venha a propiciar a opressão
moral ou interior dos religiosos de qualquer confissão.

Assim, a guarda do sábado,. é uma questão de
fé. Uma questão de opção pessoal, adotada no fundo
de sua consciência, superando a simples questão de
crença ou obediência a dogma de uma determinada
religião, transformando-se em um autêntico amálga
ma entre a decisão do indivíduo e o seu Deus.

É certo que tais pensamentos .são universais,
não se restringindo a uma religião em particular. Por
ocasião do 302 AniversárlQ da ONU, o Papa João Pa
ulo Il, eminente líder religioso, enalteceu e destacou a
Iiberoade religiosa em sua fala: ..

"...quero me referir sobre a questão da
liberdade religiosa que é a base de todas as
demais' liberdades, que está inseparavel
mente 'unida a todas elas em razão, precisa-

mente, de ser esta dignidade que constitui a
pessoa humana..."

O objetivo da presente proposição transcende à
tipicidade de uma religião para transformar-se em um
brado de fé de quem, por opção de credo, fica impos
sibilitado de concorrer a uma vaga em instituição de
ensino se o exame ocorrer no sábado.

Hoje, algumas instituições de ensino, em uma
maneira não satisfatória de equacionar o direito de
acesso, tornam incomunicáveis as pessoas que ale
gam a impossibilidade de fazê-lo por convicções reli
giosas, do momento em que o mesmo é iniciado até
as 18 horas do sábado, quando então, permitem que
estes o façam, sendo este procedimento uma "presta
ção alternativa" ao exame geral.

Isso pode conservar o necessário sigilo mas im
puta ao vestibulando uma carga injusta de cansaço,
de expectativa, enfim, uma atribulação desnecessária
que resolver-se-ia a realização de exames de acesso
a cursos superiores fosse o período de domingo a
sexta-feira, no horário compreendido entre 8 horas e
18 horas.

Cumpre-nos acrescentar que o referido Projeto
de Lei é de iniciativa do ilustre Deputado Federal Mar
cos Vinícius de Campos, apresentado na 50!! Legisla
tura da Câmara dos Deputados, cujo intuito da apro
vação, visa fazer justiça aos cidadãos brasileiros, am
parados peJo art. 5º, incisos VI e VIII da Carta Magna
e que não exercem, atualmente, a plena cidadania.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Arnaldo Faria de Sá, - Deputado Federal/SP.

PROJETO DE LEI N1I 2.177, DE 1999
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

"Estabelece período para a realiza
ção de provas de concurso público."

O Congresso Nacional decreta:
. Art. 12 o-processo seletivo de ingresso na Admi-

nistração Pública, Direta ou Indireta, bem como Au
tarquias,noâmbito Federal, Estadual e Municipal,re
~Jizar-se-á no período de Domingo a Sexta-feira, no
horário compreendido entre 8h (oito horas) e 18h (de
zoito horas).
'.', . Art. 2º ~sta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação
Trata a presente propositura çle proibir a conse

cução de concurso público aos sábados, por estes
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serem, para algumas religiões, guardados para ado
ração divina.

A inviolabilidade da liberdade de consciência,
de crença e culto, como direito fundamental universal
mente consagrado, está insculpida no art. 51! da Carta
Magna Brasileira, de 1988, em seus incisos VI e VIII
verbis:

"inciso VI - é inviolável a liberdade de
consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e ga
rantida, na forma da lei, a proteção aos lo
cais de culto e a suas liturgias;

inciso VIII - ninguém será privado de
direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta e recusar-se a cumprir pres
tação alternativa, fixada em lei. 1I

No § 2º do citado artigo 5º, prevendo a possibili
dade de ocorrência de muitas outras hipóteses, já que
não exauridos em seus dispositivos, sabiamente, o le
gislador Constituinte assegurou a isonomia de trata
mento a essas situações: "os direitos e garantias ex
pressos nesta Constituição não excluem outros de
correntes do regime e dos princípios por ela adota
dos, ou dos tratados internacionais em que a Repúbli
ca Federativa do Brasil seja parte".

Consagra o absoluto respeito, reconhece a into
cabilidade, a inviolabilidade da liberdade de consciên
cia, não a sujeitando a parâmetros, conceitos ou res
trições de qualquer natureza, adotando na questão
"liberdade de consciência e de cr~nça", o princípio
absol,uto do respeito e acatamento à sua invocação.

Assim, não é sem razão que a Constituição Fe
deral incorporou dispositivos como direitos funda
mentais, q.ssegurando a toda pessoa o princípio da in
violabilidade de liberdade de consciência, consubs
tanciados na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, no texto do Pacto Internacional sobre· Direi
tos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Di
reitos Econômicos (aprovados pela XXI Assem
bléia-Gerai das Nações Unidas), na declaração sobre
eliminação de todas as formas de intolerância e dis
criminação por causa de religião ou crença (aprovada
por unanimidade, em 25 de novembro de 1981, pela
Câmara Legislativa das Nações Unidas).

Para estes organismos internacionais, dos qua
is o Brasil é signatário, o conceito fundamental que re
flete a essência desta liberdade implica num profundo
respeito a liberdade de consciência dos demais, quer
representem grande parte ou minoria de um agrupa-

mento social; o direito de credo, de professar, de ensi
nar e de viver suas convicções sem qualquer óbice
exterior, não podendo ser mote ou escusa para discri
minar religiões ou seus adeptos, estimulando precon
ceitos.

Converge no impedimento do Estado em imis
cuir-se nas convicções religiosas de seus cidadãos,
atuando como fator limitador, capaz de restringir di
reitos individuais ou reduzir ao silêncio impedindo,
também, que tal atuação venha a propiciar a opres
são moral ou interior dos religiosos de qualquer con
fissão.

Assim, a guarda do sábado, é uma questão de
fé. Uma questão de opção pessoal, adotada no fundo
de sua consciência, superando a simples questão de
crença ou obediência a dogma de uma determinada
religião, transformando-se num autêntico amálgama
entre a decisão do indivíduo e o seu Deus.

O espaço da liberdade religiosa não se circuns..
creve ao próprio indivíduo. A natureza social humana
leva consigo, inclusa, a associação neste terreno, as
relações pessoais do indivíduo com seu Deus, surgin
do aquela como a concretização das liberdades de
pensamento nas relações com o Ser Absoluto.

É certo que tais pensamentos são universais,
não se restringindo a uma religião em particular. Por
ocasião do 30º Aniversário da ONU, o Papa João Pa
ulo 11, eminente líder religioso, enalteceu e destacou a
liberdade religiosa em sua fala:

"...quero me referir sobre a questão da
liberdade religiosa que é a base de todas as
demais liberdades, que está inseparavel
mente unida a todas elas em razão, precisa
mente, de ser esta dignidade que constitui a
pessoa humana..."

O objetivo da presente proposição transcende à
tipicidade de uma religião para transformar-se num
brado de fé de que, por opção de credo, fica impossi
bilitado de concorrer a uma vaga no Serviço Público,
da Administração Direta ou Indireta se a prova ocorrer
no Sábado.

Hoje, algumas instituições de ensino, numa ma
neira canhestra de equacionar o problema, tornam in
comunicáveis as pessoas que alegam a impossibili
dade de fazê-lo por convicções religiosas, do momen
to em que o mesmo é iniciado até as 18h do Sábado,
quando então, permitem que estes o façam.

Isso pode conservar o necessário sigilo mas im
puta ao candidato uma carga injusta de cansaço, de
expectativa, enfim, uma atribulação desnecessária
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que resolver-se-ia se a realização de prova de con
curso público fosse impedida aos sábados.

Cumpre-nos acrescentar que o referido projeto
de lei é de iniciativa do ilustre Deputado Federal Mar
cos Vinícius de Campos, apresentado na 50ª Legisla
tura da Câmara dos Deputados, cuja aprovação,
acreditamos virá fazer justiça aos cidadãos brasileiros
amparados pelo art. 5º, incisos VI e VIII da Carta Mag
na.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal - SP.

PROJETO DE LEI N!! 2.178, DE 1999
(do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

"Dispõe sobre a aplicação de pro
vas e a atribuição de freqüência a alunos
impossibilitados de comparecer à escola,
por motivos de liberdade de consciência
e de crença religiosa."

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É assegurado ao aluno, por motivo de li
berdade de consciência e de crença religiosa, reque
rer à escola em que esteja regularmente matriculado
seja ela pública ou privada, e de qualquer nível de en
sino, que lhe sejam aplicadas provas em dias são co
incidentes com o período de guarda religiosa.

Parágrafo único. A escola fixará data alternativa
para a realização da obrigação acadêmica, que deve
rá coincidir com o período ou turno em que o aluno es
tiver matriculado, ou contar com sua expressa anuên
cia se em turno diferente daquele.

Art. 2º Poderá o aluno, pelos mesmos motivos
previstos no art. 1º desta lei, requerer à escola que,
em substituição à sua presença na sala, e para fins de
obtenção de freqüência, lhe seja assegurado que
esta lhe seja dada em aula a ser ministrada em outro
dia e horário, apresentar trabalho escrito ou qualquer
outra atividade de pesquisa acadêmica determinados
pela escola, observados os parâmetros curriculares e
o plano de aula do dia de ausência do aluno.

Art. 3º Os requerimentos apresentados à escola
nos termos desta lei, serão obrigatoriamente deferidos.

§ 1º O requerimento solicitando a aplicação de
verificação de aprendizado alternativo deverá ser fei
to após a divulgação da data e horário da prova em
até 5 (cinco) dias de realização da mesma.

§ 2º No que concerne à substituição da sua
presença na sala de aula, o requerimento deverá ser feito
até 5 (cinco) dias após a apresentação, pela escola, do
calefídário escolar anual ou semestral, ser for o caso.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A Constituição Federal, ao dispor sobre os direi
tos e garantias fundamentais do cidadão, estabele
ceu em seu artigo 5º, inciso VIII, que "ninguém será
privado de direitos por motivos de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei".

Ainda no mesmo artigo 5º, o inciso VI assegura
a inviolabilidade da "liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e as suas liturgias".

Não por outra razão, o parágrafo 1º do art. 143
da Carta Magna assegura competência às Forças
Armadas para "atribuir serviço alternativo aos que,
em tempo de paz, após alistados, alegarem imperati
vo de consciência, entendendo-se como talo decor
rente de crença religiosa e de convicção filosófica ou
política, para se eximirem de atividades de caráter es
sencialmente militar".

O § 1º do art. 143 é apenas uma situação que
buscou o Constituinte assegurar ao cidadão, qual
seja, o direito de prestar serviço alternativo frente à
obrigação que colide com suas convicções, sejam
elas religiosas, filosóficas ou políticas.

Prevendo a possibilidade de ocorrência de mui
tas outras hipóteses, o Constituinte, sabiamente, as
segurou, no § 2º do art. 5º, a isonomia de tratamentos
a essas situações. Tal dispositivo assim estabelece:
"os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos prin
cípios por ela adotados, ou dos tratados internaciona
is em que a República Federativa do Brasil seja par
te". "

O objetivo da presente propositura é regulamen
tar situações outras que, a exemplo do serviço militar,
possam ensejar também alegação do imperativo de
consciência por motivo de crença religiosa, filosófica
ou política. Tratamos, especificamente, da situação
dos protestantes, por exemplo dos Adventistas do Sé
timo Dia, judeus e outras religiões, que guardam o pe
ríodo compreendido desde o pôr do sol da sexta-feira,
até o pôr do sol do sábado, em adoração divina. Por
essa razão, eles freqüentemente vêem-se frente a um
dilema: cumprem suas obrigações escolares e des-
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respeitam suas crenças religiosas, ou, de forma in
versa, mantém suas convicções religiosas mas com
grandes prejuízos à sua formação intelectual e profis
sional.

A formação religiosa sempre foi objeto de aten
ção tanto do legislador dos governantes deste País.
Tanto é assim que a recém-sancionada Lei das Dire
trizes e Bases da Educação, a LDB (Lei nº 9.394, de
20-12-96), manteve, em seu art. 53, essa tradição.
Estabeleceu esse artigo que "o ensino religioso, de
matrícula facultativa, constitui dos horários normais
das escolas públicas de ensino fundamental, sendo
oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acor
do com as preferências manifestadas pelos alunos ou
por seus responsáveis..." Vê-se, assim, que não só a
tradição da formação religiosa foi mantida na atual
LDB, mas também o respeito à crença religiosa.

A Constituição de 1988 veio a permitir a coexis
tência desses dois objetivos: a obediência aos precei
tos religiosos e o aperfeiçoamento intelectual e profis
sional. Ao prever a prestação alternativa de obriga
ções possibilitou que, no caso presente, a aferição da
freqüência do aluno, no período em que menciona,
seja substituída a sua presença física em sala de aula
no dia e horário de guarda religiosa pela freqüência
em outro dia e horário e pela realização de trabalho
ou pesquisa indicada pela escola. Se uma determina
da prova ou exame recair no período mencionado,
também é facultado ao aluno requerer sua realização
em data diversa.

A necessidade de regulamentar a matéria tem
justificativa mais uma vez na Lei nº 9.394/96 (LDB). O
inciso I do art. 24 fixa a carga horária mínima anual de
oitocentas horas e o inciso VI do mesmo artigo exige
freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
do total de horas letivas para aprovação. Corre-se,
ainda, o risco de a carga horária de determinada dis
ciplina ficar concentrada nos dias em que o aluno, por
dever religioso, guarda para a adoração divina. Por
essa razão, caso o aluno resolva manter suas convic
ções religiosas, sem o amparo de dispositivo legal
que permita a prestação alternativa de obrigação, fa
talmente será reprovado, por falta de freqüência.

A presente proposta é de iniciativa do ilustre De
putado Federal Marcos Vinícius de Campos, apresen
tada na 50ª Legislatura da Câmara dos Deputados e
tem por objetivo permitir àqueles que, por convicções
religiosas, guardam um dia da semana para adoração
divina possam, continuar a fazê-lo, sem prejuízo de
suas obrigações profissionais e escolares.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado FederallSP

PROJETO DE LEI NS! 2.179, DE 1999
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Prevê a elaboração e a aprovação
de Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV), como requisitos prévios para a im
plantação de estabelecimentos comercia
Is de grande porte em áreas urbanas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q A implantação de estabelecimentos co

merciais de grande porte em áreas urbanas observa
rá os requisitos estabelecidos por esta lei, sem prejuí
zo das demais exigências impostas por legislação fe
deral, estadual ou municipal.

Art. 2º A implantação de estabelecimento co
merciai de grande porte em área urbana dependerá,
para a obtenção de licenças ou autorizações a cargo
do Poder Executivo municipal, da elaboração e da
aprovação prévias de Estudo de Impacto de Vizinhan
ça (EIV).

§ 1º Considera-se estabelecimento comercial
de grande porte, para os efeitos desta lei, qualquer
estabelecimento atacadista ou varejista que ocupe
área construída superior a 1.000 m2 (mil metros
quadrados), em uma ou mais edificações situadas
em um mesmo lote ou em lotes contíguos.

§ 2º Somente poderá ser implantado o estabe
lecimento comercial de grande porte caracterizado
na conclusão do EIV como viável sob os aspectos
socioeconômico e urbanístico.

§ 3!! Considera-se viável, para os efeitos desta
lei, o estabelecimento comercial de grande porte cu
jos efeitos positivos associados a sua implantação
superem os negativos.

Art. 22 O EIV será elaborado de forma a men
surar e qualificar o impacto socioeconômico e urba
nístico potencialmente associado à implantação do
estabelecimento comercial.

§ 1º A análise dos efeitos socioeconômicos
considerará, no mínimo, os seguintes fatores:

I - defesa do consumidor;
/I - estrutura comercial;
111 - emprego e renda;
IV - relações sociais entre os membros da co

munidade.
§ 2º A análise dos efeitos urbanísticos conside

rará, no mínimo, os seguintes fatores:
I - adensamento populacional;
11 - capacidade dos equipamentos urbanos e

comunitários;
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111- uso e ocupação do solo;
IV - valorização imobiliária;
V - geração de tráfego E! demanda por transpor

te público;
VI - ventilação e iluminação;
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e

cultural.
§ 3º Observado o disposto nos §§ 1º e 22, o EIV

conterá:
I - a definição dos limites geográficos da área a

ser direta ou indiretamente afetada pelo estabeleci
mento comercial;

11 - o diagnóstico da área de influência do esta
belecimento comercial, de modo a caracterizar a situ
ação antes da sua implantação;

11I- a identificação e a análise de todas as alter
nativas de localização do estabelecimento comercial,
confrontando-as entre si e com a hipótese de não im
plantação;

IV - a identificação e a avaliação sistemática
dos efeitos positivos e negativos associados à im
plantação do estabelecimento comercial;

V - a identificação dos planos e programas go
vernamentais existentes, propostos e em implanta
ção na área de influência do estabelecimento co
merciai e sua compatibilidade com este;

VI - a proposição de medidas compensatórias
dos efeitos negativos associados ao estabelecimen
to comercial, explicitando seus custos estimados e
os responsáveis peja implementação das mesmas;

VII - a conclusão sobre a viabilidade do esta
belecimento comercial sob os aspectos socioeconô
mico e urbanístico.

Art. 49 Aprovado o EIV, as medidas compensa
tórias por ele previstas serão obrigatoriamente im
plementadas, sob pena de cassação das licenças e
autorizações a cargo do Poder Executivo municipal.

Art. 52 No processo de elaboração do EIV, ga
rantir-se-á audiência da comunidade afetada pelo
estabelecimento comercial, bem como das organiza
ções representativas dos empregados e emprega
dores no setor do comércio.

Art. 6º Dar-se-á ampla publicidade aos docu
mentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis
para consulta, no órgão competente do Poder Execu
tivo municipal, por qua!quer interessado.

Art. 72 São nulas as licenças e autorizações a
cargo do Poder Executivo municipal expedidas sem
que tenham sido observados os requisitos previstos
nesta lei.

Art. 8º A elaboração e a aprovação do EIV não
substituem a elaboração e a aprovação de estudo
prévio de impacto ambiental (ElA), requeridas nos
termos da legislação ambiental.

Art. 9º Lei municipal poderá estender a obriga
ção de elaboração e aprovação de EIV para a implan
tação em área urbana de empreendimentos ou ativi
dades não abrangidos por esta lei.

Art. 10. Para os efeitos desta lei, o Distrito Fede
ral equipara-se a município.

Art. 11. Esta lei entra em vigor em 90 (noventa)
dias contados da data de sua publicação.

Justificação

O presente projeto de lei pretende, basicamente,
estabelecer algumas salvaguardas contra os inúmeros
efeitos negativos associados à implantação de estabe
lecimentos comerciais de grande porte.

As experiências com a implantação de grandes
estabelecimentos comerciais mostram pontos negati
vos e positivos. Como positivo, pode ser apontado o
aumento das opções de compra, bem como, em al
guns casos, o revigoramento de parte do cornércio lo
cai, quando este consegue se reciclar para enfrentar a
concorrência. Em regra, a implantação de megaem
preendimentos comerciais traz prejuízos para toda a
cultura local de consumo, na qual os pequenos varejis
tas são importantíssimos. Cada grande loja inaugura
da corresponde a um grande número de pequenos
comerciantes que fecham as portas.

Temos conhecimento de que países desenvolvi
dos praticam medidas de proteção do comércio local
em cidades de pequeno porte, como forma de preser
vação da estrutura socioeconômica da comunidade.
Há países, por exemplo, que proíbem a instalação de
hipermercados em cidades de pequeno porte.

No Brasil, mesmo com problemas bastante
graves de concorrência desleal e desequilibrada no
ramo do comércio, não temos legislação específica
nesse sentido. Torna-se fundamental a edição de uma
lei federal que venha a proteger o pequeno comércio,
não apenas nas cidades de pequeno porte, mas
também o instalado nas grandes cidades.

Segundo estudos referentes a hipermercados já
implantados, para cada emprego criado por esse tipo
de equipamento perdem-se outros 1,5. Os salários são
baixos em relação ao mercado. Os governos locais,
em geral, deslumbram-se com a entrada dos grandes
estabelecimentos varejistas, sem perceber que,
muitas vezes, os custos de infra-estrutura arcados pelo
município superam as receitas de impostos geradas.
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Pesquisas realizadas nos EUA descobriram que
um dólar gasto num comércio local tem uma
rentabilidade econômica quatro a cinco vezes supe
rior à de um dólar gasto na Wal-Mart. Os comércios
tradicionais canalizam tradicionalmente os seus
lucros para a comunidade. Cada loja Wal-Mart,
contudo, envia o lucro para a sede, retirando da
comunidade recursos que anteriormente eram
depositados nos bancos locais ou investidos em
projetos locais. O pequeno varejista, quando abre
uma loja no bairro ou na pequena cidade, procura um
ponto de passagem para facilitar o acesso dos
compradores, ajusta seus preços à concorrência lo
cai, dispõe-se a cumprir o horário de interesse dos
clientes e procura colocar à venda produtos para
atender à demanda de maneira equilibrada. Na maior
parte dos casos, é membro da comunidade, participa
de eventos socioculturais e torna-se um elemento
integrador da comunidade.

Diante disso, propõe-se aqui a criação de um
novo instituto voltado especialmente à análise técnica
dos efeitos gerados pela implantação de grandes
estabelecimentos comerciais: o estudo de impacto de
vizinhança - EIV. No âmbito do EIV, seria mensurado
e qualificado o impacto associado a esse tipo de
empreendimento, tanto do ponto de vista
socioeconômico, como do ponto de vista urbanístico.

Contamos, desde já, com o pleno apoio de
nossos ilustres pares no aperfeiçoamento e na
aprovação do projeto de lei que apresentamos.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá..

PROJETO DE LEI N2 2.180, DE 1999
(Da srª Ângela Guadagnin)

Acrescenta o § 18 ao art. 20 da Lei
n!! 8.036, de 11 de maio de 1990, permitin
do a movimentação do saldo da conta vin
culada do Fundo de Garantia do Tempo de
serviço para construção da casa própria.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 18:
"Art. 20 .
§ 18. A movimentação da conta vinculada para

os fins previstos no inciso VII, compreende a constru
ção de casa em terreno de propriedade do titular da
conta e para seu próprio uso.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A legislação atualmente em vigor permite a libe
ração do saldo da conta vinculada do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço - FGTS, para o "paga
mento total ou parcial do preço de aquisição de mora
dia própria".

Inúmeros titulares de contas vinculadas pleitea
ram, administrativamente a liberação dos respectivo
saldos, com a finalidade de construir sua própria casa,
tendo obtido, por parte da Caixa Econômica Federal
CEF, uma resposta negativa ao pleito.

Inconformados, recorreram dessas decisões ao
Poder Judiciário. A partir dessas iniciativas, o
Judiciário sedimentou jurisprudência no sentido de
que a expressão "aquisição de moradia própria" não
se restringe à compra de imóvel pronto e acabado,
permitindo-se saque para construção em terreno de
propriedade do titular.

Apesar das reiteradas decisões judiciais, a CEF
somente libera o saldo da conta vinculada mediante
ação ajuizada pela parte interessada, mesmo ciente
de que o resultado será favorável ao titular da conta.

Com o presente projeto de lei, pretendemos
impedir que a Caixa Econômica Federal persista com
este procedimento arbitrário, pois que o Judiciário já
reconheceu, à exaustão, o direito ao saque da conta
nas condições estabelecidas na proposta em tela.

Em razão do alcance social da matéria,
esperamos contar com o apoio de nossos ilustres
pares em sua aprovação.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputada
Ângela Guadagnin.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l1.527, DE 1999

(Do Sr. Waldir Pires)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Minas e Energia, esclarecimentos
por parte do Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS, sobre contratação do Con
sórcio Petrorecôncavo para exploraçüo
de campos de óleo e10u gás natural no
Estado da Bahia.

Senhor Presidente:
Solicitamos, com fundamento no art. 50, § 2l!

da Constituição Federal, e no artigo 115, inciso I, do
Regimento Interno, sejam prestadas pela Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, por meio do sr.
Ministro das Minas e Energia, as seguintes
informações sobre contratação da Petrorecôncavo
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de 1999. - Depu-

para exploração de campos de óleo e/ou gás natu
ral no Estado da Bahia.

1 - Que empresas integram o Consórcio
Petrorecôncavo, quais os acionistas/cotistas, capi
tal social e experiência de cada uma delas em
serviço de exploração e produção de petróleo (óleo
e/ou gás)?

2 - Qual o critério adotado pela Petrobrás para
selecionar o Consórcio Petrorecôncavo? Foi realiza
da concorrência? Tomada de preços? Contratação
decorrente de dispositivo legal que assegure inexigi
bilidade de licitação? Qual a legislação e dispositi
vo(s) que ampara a dispensa de licitação?

3 - Qual abrangência do contrato com a Petrore
côncavo? As áreas de exploração e produção estão
situadas em quais estados? Em quais municípios por
estado? Quais os campos envolvidos? Desde quando
estes campos produzem petróleo (óleo + gás), qual a
produção de óleo (m3

) nos últimos 5 anos, por cam
po? Quais as reservas, por campo, de óleo, de gás e
de petróleo equivalente?

4 - Que razões levaram a Petrobrás à contrata
ção do Consórcio Petrorecôncavo? Os campos foram
considerados antieconômicos? Fornecer os estudos
que cromprovem a antieconomicidade dos campos
(por campo). Qual o preço do petróleo adotado nos re
feridos estudos? E o preço do gás? E a taxa de câm
bio?

5 - Quais os órgãos técnicos e técnicos/ pro
fissionais que analisaram a possibilidade/ conve
niêncialoportunidadelvantagem para a Petrobrsa de
contratar a Petrorecôncavo? Fornecer o parecer
técnico correspondente.

6 - fornecer o contrato firmado ou minuta de
contrato que se pretende firmar com a Petrorecôncavo.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Waldir Pires.

INDICAÇÃO N!2 700, DE 1999
(Do Deputado lédio Rosa)

Sugere alterações na forma de paga
mento da diferença relativa à vantagem de
28,86%, devida aos servidores públicos fe
derais.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamen
to, Orçamento e Gestão:

De acordo com a Medida Provisória nº 1.904-19,
de 25 de novembro de 1999, a diferença relativa à
vantagem de 28,86%, devida no período de janeiro de
1993 a junho de 1998 aos servidores públicos federais,
será paga em 14 parcelas, duas a cada ano.

Embora a expectativa dos bene'liciários fosse
receber imediatamente o crédito, é compreensível
que o Poder Executivo tenha optado pelo parce
lamento como forma de conciliar a concessão do
direito com as possibilidades financeiras do Tesouro
Nacional.

Todavia, no que concerne aos servidores de idade
mais avançada entendemos ser conveniente a estipula
ção de regra especial, dada a possibilidade de esses
servidores virem a falecer antes do recebimento integral
do crédito a que fazem jus - evidentemente, todos os
servidores estão sujeitos a tal infortúnio, mas, como
condição natural da vida, o risco é maior para os mais
idosos. Ademais, com o passar dos anos as pessoas
são mais afetadas por enfermidades, que acarretam,
em geral, gastos elevados. Em face dessas peculiari
dades, é de justiça que se estabeleça tratamento es
pecial para os idosos, não havendo que se falar, no
caso, em quebra do princípio da isonomia.

Em face do exposto, estamos sugerindo a
V. Ex!! a adoção das providências cabíveis no âmbi
to desse Ministério no sentido do pagamento imedi
ato, em uma única vez, da diferença devida aos ser
vidores, ativos e inativos, bem como aos pensionis
tas com idade superior a 65 anos.

É como encaminhamos a presente indicação,
certos de que o assunto receberá desse Ministério a
atenção merecida.

Sala das Sessões, de
tado lédio Rosa.

REQUERIMENTO
(Do Deputado lédio Rosa)

Requer o envio de indicação ao Sr.
Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Ex!! seja encaminhada ao Sr. Ministro do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão a Indicação em
anexo, sugerindo alterações na forma de pagamen
to da diferença relativa à vantagem de 28,86%, de
vida aos servidores públicos federais.

Sala daS sessões, de de 1999. - Deputado
lédioRosa. ,.

INDICAÇÃO N!!701, DE 1999
(Do Sr. lédio Rosa)

Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério das Comuni-
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caçôes, a adoção de providências com o
objetivo de estender os benefícios da Lei
n2 8.529, de 14 de dezembro de 1992, aos
empregados da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, originários
do ex-Departamento de Correios e
Telégrafos - DCT.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Comunicações:

A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput,
consagra o princípio jurídico da igualdade, em decor
rência do qual deve ser proporcionado tratamento
igual para iguais e desigual para desiguais. Esse prin
cípio se impõe em todas as atividades da Administra
ção Pública, vinculando, inclusive, a atuação do legis
lador ordinário, sob pena de violação do texto constitu
cional. Nesse contexto, é que se insere a presente in
dicação, com a pretensão de estimular a correção de
distorção funcional injustificada.

Em 1992 foi aprovada a Lei nº 8.529, de 14 de
dezembro, que regula a complementação da apo
sentadoria do pessoal do extinto Departamento de
Correios e Telégrafos - DCT. Sucede, entretanto,
que a Lei nº 8.529/92 estabeleceu exigência que li
mita, de maneira ilógica, a concessão do benefício
da complementação de aposentadoria. Com efeito,
os arts. 1º e 311 da Lei nº 8.529/92 prescrevem o se
guinte:

"Art. 1º É garantida a complementação
da aposentadoria, paga na forma prevista
pela Lei Orgânica da Previdência Social 
LOPS, aos empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
que tenham sido integrados nos seus
quadros até 31 de dezembro de 1976.

Art. 3º Os efeitos desta lei alcançam,
também, os ex-empregados da ECT que já
se encontram na inatividade mas optaram
pela integração nos seus quadros, sob o
regime de Consolidação das Leis de
Trabalho - CLT, até 31 de dezembro de
1975".

Por sua vez, o art. 4º da Lei nº
8.529/92 dispõe:

"Art. 4º Constitui requisito essencial
. para a concessão da complementação de
que trata esta lei a condição de empregado
da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, integrado nos seus
quadros com base na Lei nº 6.184, de 11 de

dezembro de 1974, e originário do extinto
Departamento de Correios e Telégrafos."

Assim, só têm direito à complementação de
aposentadoria os empregados integrados nos
quadros da ECT com base na Lei nll 6.184, de 11 de
dezembro de 1974, a saber: antigos servidores
estatutários que optaram, posteriormente, pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Essa disposição, contudo, impede a concessão do
benefício da complementação de proventos àqueles
que originalmente foram admitidos, em 1968, por
meio de concurso público, como celetistas.

Dessa forma, sugerimos a V. Exª que sejam
efetuados estudos destinados a proporcionar a ex
tensão do benefício previsto no art. 1li da Lei nll

8.529/92 a todos os empregados da Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos - ECT, ativos e inati
vos, originários do extinto Departamento de Correios
e Telégrafos - DCT, independentemente do regime
jurídico e da data de sua admissão.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado lédio Rosa.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
N!! ,DE 1999

(Do Sr. lédio Rosa)

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério das Comunicações, a
adoção de providências com o objetivo de
estender os benefícios da Lei nll 8.529, de
14 de dezembro de 1992, aos empregados da
Empresa Brasileira de Coneios e Telégrafos
- ECT, originários do ex-Departamento de
Correios e Telégrafos - ocr.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I, do Regi
mentolnterno da Câmara dos Deputados, solicito
a V. Exª que seja encaminhada ao Poder Executi
vo (Ministério das Comuriicações) a anexa indica
ção, sugerindo a adoção de providências destina
das a proporcionar a extensão dos benefícios da
Lei nº 8.529, de 14 de dezembro de 1992, aos em
pregados da Empresa Bras)leira de Correios e Te
légrafos - ECT, originários do ex-Departamento
de Correios e Telégrafos -OCT.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1:999. 
Deputado lédio Rosa.
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Senhor Presidente,
Requeremos a V. Ex!!, nos termos do artigo

155, do Regimento Interno, urgência para aprecia
ção do PL nQ 1.618/99, do Deputado Eduardo Bar-

bosa, "que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993".

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1999. 
Deputado Aécio Neves, Líder do PSDB.

.......

',:.. .
_f'" "

.'
P~:.. : .:; ..... " p •

PROJETO DE LEI N!! 2.181, DE 1999
(Do Sr. Wilson Santos)

Dá nova redação ao art. 17, da Lei
n!! 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Có
digo Florestal), dispondo sobre a reserva
florestal legal em projetos de coloniza
ção, de assentamento e de loteamento
rurais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O art. 17, da Lei nº 4.771 , de 15 de setem

bro de 1965 (Código Florestal), passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 17. As reservas legais de cada
parcela ou lote oriundo de imóvel destinado
a projetos de colonização, de assentamen
tos ou de loteamento rurais poderão ser
agrupadas em uma ou mais áreas em
condomínio entre os colonos, parceleiros
ou adquirentes". (NR)

§ 1º No imóvel rural parcialmente desmatado,
as glebas destinadas ~ reserva legal deverão abran
ger a vegetação nativa remanescente.

§ 22 Na hipótese do parágrafo anterior, quando a
área de vegetação nativa não for suficiente para a 10-

cação da reserva legal, seu percentual será comple
tado mediante o plantio de espécies nativas ou outras
técnicas de recomposição da vegetação, no prazo de
condições estabelecidas pelo órgão competente".

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15 de se
tembro de 1965) obriga aos proprietários rurais a con
servação, em suas terras, da chamada reserva flores
tal legal. O que propomos, mediante o projeto em epí
grafe, é a possibilidade, 'no caso de projetos de coloni
zação, de assentamento e de loteamento rural, cujas
parCé!as ou lotes não ultrapassem dois módulos rura
is, o agrupamento das áreas de reserva florestal, na
forma de condomínio entre os colonos, parceleiros ou
adquirentes.

As principais vantagens oferecidas pelo agrupa
mento das reservas florestais legais, são, a saber: a
melhor adequação do desenho e localização das par
celas ou lotes às características do terreno; a possibi
lidade de proteção de ecossistemas inteiros, inclusive
microbacias; as melhores condições para a fiscaliza
ção.
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De fato, a constituição de áreas de reserva flo
restal contínuas e extensas oferece vantagens tanto
ecológicas quanto econômicas.

A microbacia é a unidade ideal para o manejo
dos ambientes naturais com finalidades conservacio
nistas, tanto quanto para o planejamento do uso sus
tentável dos recursos naturais. A utilização da micro
bacia como unidade de manejo oferece as melhores
condições para o controle das pressões ambientais
negativas externas à área sob proteção.

As possibilidades de conservação de uma área
natural localizada, numa bacia hidrográfica, a mon
tante das atividades antrópicas são sempre melhores.
Basta pensar nos danos potenciais causados pela ati
vidade agrícola desenvolvida nas encostas de um
vale sobre as terras e jusante, em função da erosão e
do carreamento de substâncias químicas tóxicas.

Áreas mais extensas aumentam, também, as
possibilidades de conservação da diversidade bioló
gica. Certas espécies, como se sabe, necessitam de
áreas naturais maiores para sua sobrevivência, vale
dizer, áreas capazes de oferecer alimento e abrigo
em quantidades suficientes para a manutenção de
um número adequado de indivíduos da espécie. É o
caso, em geral, dos animais de maior porte, especial
mente aqueles que estão no final da cadeia alimentar.

a agrupamento de reservas florestais legais ofe
rece a possibilidade de uma localização mais adequada
das áreas destinadas à conservação e aquelas voltadas
para a produção. As reservas podem ser concentradas
nas áreas de maior valor biológico e ecológico, que abri
guem o maior número de espécie ou recursos vitais,
como os mananciais de água. Ao mesmo tempo, as áre
as de produção podem ser direcionadas para os terre
nos com melhor inclinação e maior fertilidade.

A constituição de florestas contínuas oferece
também melhores condições, ecológicas e econômi
cas, para o manejo e uso sustentável dos recursos
florestais. a manejo sustentável de florestas naturais
demanda, em geral, áreas mais extensas. Além disso,
a gestão da área em condomínio permite a conjuga
"ção de meios e recursos que, em geral, não estarão
ao alcance do proprietário individual.

Não se deve afastar a possibilidade de outras
formas de utilização das reservas florestais legais
que não envolvam o consumo direto dos recursos na
turais, como o turismo ecológico. A formação de áreas
mais extensas, englobando os sítios com maiores
atrativos cênicos e localizadas de modo a não interfe
rir nas atividades produtivas, pode permitir a constitui
ção de verdadeiros parques ecológicos, gerando em
pregos e renda para os proprietários rurais.

A concentração das reservas florestais facilita
em muito, como dito, o trabalho de controle e fiscaliza
ção dos órgãos competentes. É evidentemente muito
mais simples monitorar uma grande área do que pe
quenas florestais dispersas. Áreas maiores são tam
bém facilmente monitoradas por satélites. a relativo
isolamento dessas florestas e o fato de serem de pro
priedade coletiva deve dificultar a exploração clan
destina por parte dos próprios proprietários.

As vantagens oferecidas pelo agrupamento das
reservas florestais legais justifica amplamente a pro
posta. Sua importância é confirmada, inclusive, pela
legislação já em vigor, isto é, o próprio Código Flores
tal, que, no seu art. 17, preceitua: "Nos loteamentos
de propriedades rurais, a área destinada a completar
(a reserva legal) poderá ser agrupada numa só por
ção em condomínio entre os adquirentes". Na verda
de, o que pretendemos com o presente projeto é am
pliar a abrangência do citado dispositivo.

Nesse sentido, parece-nos que, melhor do que
criar uma nova lei regulamentando a matéria, seria
dar nova redação ao art. 17 do Código Florestal. Nos
sas leis ambientais já estão por demais dispersas em
um sem número de documentos legais. Convém tra
balhar, sempre que possível, no sentido da consolida
ção desses instrumentos.

Também não vemos razão para limitar a possibi
lidade de agrupamento das reservas legais apenas
aos casos em que as parcelas ou lotes não excedam
a dois módulos fiscais. As vantagens do agrupamento
valem tanto para pequenos quanto para grandes par
celas ou lotes.

Finalmente, não convém dizer que as reservas
legais devem ser compostas pelas florestas nativas
remanescentes e, na ausência destas, pela vegeta
ção arbustiva nativa. Na verdade, o importante, sob o
ponto de vista ambiental, é a conservação da vegeta
ção nativa, seja ela arbórea, arbustiva ou herbácea.
Em termos ecológicos, as florestas não são mais im
portantes do que os campos. Cada tipo de vegetação
nativa está adaptada e mantém, de forma adequada,
as condições ecológicas de um determinado lugar,
bem como abriga uma diversidade biológica própria.

Em uma propriedade situada, por exemplo, na
região dos cerrados, em um lugar casualmente domi
nado por campos ou arbustos, o que importa proteger
é exatamente esta vegetação herbácea e arbustiva.
Pouco importa, nesse caso, Q fato da vegetação não
constituir uma floresta.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Wilson Santos, Deputado Federal.



Dispõe sobre o direito de os mutuá
rios de crédito rural recorrerem a institui
ções arbitrais para o cálculo de seus sal
dos devedores.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei estabelece as condições para a
instituição de instâncias arbitrais para a identificação
de métodos e operacionalização de cálculos dos sal
dos devedores em contratos de crédito rural, firmados
ao amparo da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de
1965, da Lei nQ 7.827, de 27 de setembro de 1989 e
das demais normas legais que regem a matéria.

Art. 2º Ao mutuário de crédito rural é assegu
rado o direito de solicitar, a qualquer tempo, a con
tratação de uma ou mais instituições arbitrais, para
calcular os saldos devedores, na forma estabeleci
da nesta lei.

Art. 3º A escolha da instituição arbitral deverá re·
cair sobre instituições públicas que detenham capaci
dade técnica e idoneidade para realização de audito
rias em contratos de crédito rural.

"Art. 103 ..

Parágrafo único. Todo o menor infrator
que pratique ilícito penal após os 18 anos
de idade será considerado reincidente,
tendo registrados em seus antecedentes
criminais todos os delitos anteriormente
praticados. "
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PROJETO DE LEI Nl! 2.182, DE 1999 menores de até dezoito anos quanto a sua inimputa-
(Do Deputado Djalma Paes) bilidade.

Acrescenta parágrafo ao art. 103 da O que apresento aqui é uma alternativa para os
Lei nl! 8.069, de 13 de julho de 1990 _ casos em que o menor infrator reincide no delito após
Estatuto da Criança e do Adolescente, ter completado dezoito anos. Sabemos que muitas
dispondo sobre antecedentes delituosos vezes esse jovens não são incriminados por serem
após os dezoito anos de idade. considerados réus primários durante o processo. É

certo que não sofreram pena criminal, pois, sendo
menores, eram inimputáveis até então. Mas seus an
tecedentes devem contar em futuros processos que
venha porventura a responder, em função de outros
atos delituosos.

Não estou aqui diminuindo o limite de idade para
a imputabilidade penal. Defendo apenas o princípio
dos antecedentes, que muitas vezes não são levados
em conta por não ter o réu responsabilidade criminal
quando menor. A sociedade, e sobretudo as vítimas
de jovens infratores, sabem que a conduta desses jo
vens não pode mais ser tida como boa ou ilibada, pois
o ato infracional já ocorreu anteriormente. Dessa for
ma, sugiro que sejam considerados. E deixemos a
condição de réus primários para aqueles que real
mente não têm antecedentes delituosos em sua con
duta.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Djalma Paes, (PSB - PE)

PROJETO DE LEI Nl! 2.183, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

Justificação

Sancionado em 1990, o Estatuto da Criança e
do Adolescente apresenta pontos que ainda vêm sen
do discutidos por muitas entidades, pela sociedade e
até mesmo pelo Parlamento. Um desses pontos trata
da inimputabilidade do menor infrator, estabelecida
nos art. 103 e 104 do Estatuto da Criança e do Ado
lescente e no art. 228 da Constituição Federal. Por es
tes dispositivos, os menores de até 18 anos de idade
não respondem penalmente pelos atos que come
tem, pois até esta idade seus atos não são considera
dos crimes ou contravenção pena', mas apenas ato
infracional.

Só na Câmara dos Deputados, há 8 propostas
de emenda à Constituição, estabelecendo a inimpu
tabilidade para os menores de 16 de anos, e não
mais de dezoito, como está hoje na Carta Magna.
Todas elas encontram-se apensadas à PEC nº 171,
de 1993, do Sr. Benedito Domingos, e aguardam vo
tação na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Entendo a preocupação geral com a idade para
a responsabilidade penal, até porque temos assistido
a crimes cometidos por menores pertencentes a gru
pos bastante nocivos à sociedade, e vimos nos ques
tionando sobre a penalidade para tais jovens. No en
tanto, considero importante a manutenção do texto
constitucional como está, mantendo as garantias dos

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 103 da Lei nº 8.069, de 13 de julho

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo:



60494 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

§ 1º As despesas de contratação da instituição
arbitral correrão, em partes iguais, à conta do mutuá
rio e do agente financeiro.

§ 2º Em não havendo acordo em torno da institu
ição a ser contratada, as partes poderão recorrer ao
órgão competente do Poder Executivo, para indicar a
instituição arbitral.

Art. 4º A instituição arbitral terá, dentre outras
que o regulamento desta lei determinar, as seguintes
atribuições:

1- revisar os termos do contrato de crédito rural,
à luz da legislação específica;

11 - proceder à revisão dos cálculos lançados
nas contas gráficas vinculadas aos contratos, com
vistas à identificação de sua conformidade à legisla
ção, às normas e aos adequados procedimentos téc
nicos de matemática financeira.

Art. 5º Uma vez contratada a instituição arbi
traI, fica o agente financeiro, sob pena das sanções
próprias a serem aplicadas pelo órgão fiscalizador
do sistema financeiro, obrigado a fornecer os extra
tos, normas de cálculo e outros documentos neces
sários ao exercício da auditoria específica.

Parágrafo único. Fica a instituição arbitral res
ponsável pela observância das normas de sigilo
bancário, relativamente às informações que lhe são
confiadas, respondendo pela eventual transgressão
à legislação pertinente.

Art. 6º O laudo da instituição arbitral será, obri
gatoriamente, encaminhado ao mutuário, ao agente
financeiro e ao Banco Central do Brasil, para as res
pectivas providências, constituindo prova válida em
ações judiciais decorrentes da demanda.

Art. 7º O regulamento desta lei indicará as ins
tituições passíveis de serem contratadas para o
exercício das funções arbitrais previstas nesta lei,
bem como os procedimentos a serem seguidos para
sua contratação.

Art. 8º Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após sua publicação.

Justificação

O projeto de lei objetiva atender a uma antiga
aspiração dos mutuários de crédito rural: o "recálculo"
dos saldos devedores.

Por essa forma, introduzir-se-á uma inovação
no processo de acompanhamento dos contratos de
crédito rural, incluindo outra instância, antes da
Justiça. Com efeito, cada vez mais, os produtores
rurais têm sido obrigados a recorrer ao Poder Judi
ciário, para fazerem valer seus direitos de adequa-

da informação sobre o que está pagando e, mesmo,
de um correto cálculo que, enfim, afeta seu saldo de
vedor.

Com a ação de uma instância arbitral, para iden
tificar possíveis equívocos por parte do agente finan
ceiro na forma de realizar os cálculos, este provavel
mente os cometerá em menor número, nos lança
mentos que efetua nas contas gráficas, o mutuário
terá um importante instrumento na hipótese de ver-se
obrigado a recorrer ao Judiciário e o Banco Central
terá mais um poderoso instrumento de apoio à sua
ação fiscalizadora.

É importante lembrar que, recentemente, estu
do conduzido por pesquisador da Fundação Getúlio
Vargas identificou valores cobrados, a maior pelos
bancos, em 118 contratos analisados, o que faz pres
supor que possam ocorrer tais problemas em grande
número dos contratos de crédito rural.

Assim, o projeto de lei busca disciplinar a possi
bilidade de um terceiro atuar na busca de cálculos
precisos e corretos, que amenizem o dissenso entre
mutuário e agente financeiro. Em nossa concepção,
instituições do porte da Fundação Getúlio Vargas, da
Fipe ou do IBGE e muitas outras, de âmbito nacional,
estadual ou municipal, estarão aptas a atuar nesse
campo e colaborar para o apaziguamento das diver
gências cada vez mais profundas no âmbito do crédi
to rural.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Marcos Cintra.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 1.528, DE 1999

(Do Sr. Marcos Cintra)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, a respeito do Simples, seu
impacto nas receitas da Previdência e da
eventual perda adicional decorrente da
extensão do benefício a setores hoje nio
alcançados.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. EXª, com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda, as seguintes
informações:

1 - Em quanto estima-se o impacto da criação
do Simples nas receitas da União, por imposto e con
tribuição pagos pelo sistema unificado, por ano, em
valores atualizados? O Simples significou, para a
União, renúncia ou ganho de arrecadação? '
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2 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,
por inciso, nas receitas da União, da supressão do in
ciso IV a XVIII, do art. 92 da Lei nº 9.317, de 5 de de
zembro de 1996? Qual o mesmo impacto, deduzidas
as transferências constitucionais? Como esses valo
res foram calculados?

3 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,
nas receitas da União, da inclusão das categorias de
contribuintes e setores de atividades de que trata o
art. 92, inciso V, no Simples? Qual o mesmo impacto,
deduzidas as transferências constitucionais? Como
esses valores foram calculados?

4 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,
nas receitas da União, da inclusão das categorias de
contribuintes e setores de atividades de que trata o
art. 92, inciso XIII no Simples? Qual o mesmo impacto,
deduzidas as transferências constitucionais? Como
esses valores foram calculados? A resposta a esta
questão, se possível, deveria desdobrar o impacto por
tipo de receita e segundo a categoria ou setor.

5 - Mantidos os demais limites, qual o impac
to, nas receitas da União, da inclusão das seguintes
categorias de contribuintes e setores de atividades,
pessoas jurídicas de que trata o inciso XIII, do art.
92, no Simples? Qual o mesmo impacto, deduzidas
as transferências constitucionais?

a) que se dedicam à construção civil;

b) empreiteiras de construção civil;

c) que se dedicam ao loteamento de imóveis;

d) que se dedicam à incorporação de imóveis;

e) que prestam serviços profissionais de enge
nheiro e de arquiteto;

f) que prestam serviços profissionais de repre
sentante comercial;

g) que prestam serviços profissionais de con
tador e de contabilidade;

h) agências de viagem;
I) que prestam serviços profissionais de publici

tário; e
J) que prestam serviços profissionais de médico

e os hospitais.
6 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,

nas receitas da União, da inclusão das seguintes cate
gorias de contribuintes e setores de atividades, pesso
as jurídicas de que trata o inciso XIII, alínea d, do art.
gi, no Simples (pessoas jurídicas que realizam opera
ções relativas à propaganda e publicidade, excluídos
os veíoulos de comunicação)? Qual o mesmo impacto,
deduzidas as transferências constitucionais?

Justificação

Encontram-se na Comissão de Finanças e Tri
butação, para apreciação por Relatores designados
dentre seus membros, inúmeros projetos de lei pro
pondo a inclusão de diversas categorias de contribu
intes e setores de atividades no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e Empresas de Pequeno Porte, o
SIMPLES.

Temos por base deste nosso requerimento de
informações o art. 59 da lei de diretrizes orçamentári
as para 1999 (Lei nº 9.692, de 27-7-98), verbis:

"Art. 59. Não será aprovado projeto de
lei ou editada medida provisória que conce
da ou amplie incentivo, isenção ou benefí
cio, de natureza tributária ou financeira, sem
a prévia estimativa de renúncia de receita
correspondente, devendo o Poder Executi
vo, quando solicitado pelo órgão deliberativo
do Poder Legislativo, efetuá-lo no prazo má
ximo de 90 (noventa) dias.

§ 12 Caso o dispositivo legal sanciona
do tenha impacto financeiro no mesmo exer
cício, o Poder Executivo providenciará a
anulação das despesas em valores equiva
lentes.

§22 VETADO.
§ 32 A lei ou medida provisória mencio

nada neste artigo somente entrará em vigor
após o cancelamento de despesas em idên
tico valor."

Desta forma, como Relator destes projetos, soli
cito estas informações para poder subsidiar o meu
parecer.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Marcos Cintra.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.529, DE 1999

(Do Sr. Marcos Cintra)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social, a
respeito do Simples, seu impacto nas re
ceitas da Previdência e da eventual perda
adicional decorrente da extensão do be
nefício a setores hoje não alcançados.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex·, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicita-
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das ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Soci
al, as seguintes informações:

1 - Em quanto estima-se o impacto da criação
do Simples na receita da Previdência, por ano, em
valores atualizados? O Simples significou, para o
INSS, renúncia ou ganho de arrecadação?

2 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,
por inciso, nas receitas do INSS, da supressão do in
ciso IV a XVIII, do art. 92 da Lei n2 9.317, de 5 de de
zembro de 1996? Como esse valor foi calculado?

3 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,
nas receitas do INSS, da inclusão das categorias de
contribuintes e setores de atividades de que trata o
art. 92, inciso V, no Simples? Como esse valor foi cal
culado?

4 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,
nas receitas do INSS, da inclusão das categorias de
contribuintes e setores de atividades de que trata o
art. 92, inciso XIII no Simples? Como esse valor foi
calculado? A resposta a esta questão, se possível,
deveria desdobrar o impacto por tipo de receita e se
gundo a categoria ou setor.

5 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,
nas receitas do INSS, da inclusão das seguintes cate
gorias de contribuintes e setores de atividades, pes
soas jurídicas de que trata o inciso XIII, do art. 92, no
Simples?

a) que se dedicam à construção civil;

b) empreiteiras de construção civil;

c) que se dedicam ao loteamento de imóveis;

d) que se dedicam à incorporação de imóveis;

e) que prestam serviços profissionais de enge
nheiro ede arquiteto;

f) que prestam serviços profissionais de repre
sentante comercial;

g) que prestam serviços profissionais de con
tador e de contabilidade;

h) agências de viagem;

i) que prestam serviços profissionais de publi
citário; e

j) que prestam serviços profissionais de médi
co e os hospitais.

6 - Mantidos os demais limites, qual o impacto,
nas receitas do INSS, da inclusão das seguintes cate
gorias de contribuintes e setores de atividades, pes
soas jurídicas de que trata o inciso XIII, alínea d, do
art. 92, no Simples (pessoas jurídicas que realizam
operações relativas à propaganda e publicidade, ex
cluídos os veículos de comunicação)?

Justificação

Encontram-se na Comissão de Finanças e Tri
butação, para apreciação por Relatores designados
dentre seus membros, inúmeros projetos de lei pro
pondo a inclusão de diversas categorias de contribu
intes e setores de atividades no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e Empresas de Pequeno Porte, o
SIMPLES.

Temos por base deste nosso requerimento de
informações o art. 59 da lei de diretrizes orçamentári
as para 1999 (Lei n2 9.692, de 27-7-98), verbis:

"Art. 59. Não será aprovado projeto de
lei ou editada medida provisória que conce
da ou amplie incentivo, isenção ou benefí
cio, de natureza tributária ou financeira, sem
a prévia estimativa de renúncia de receita
correspondente, devendo o Poder Executi
vo, quando solicitado pelo órgão deliberativo
do Poder Legislativo, efetuá-Ia no prazo má
ximo de 90 (noventa) dias.

§ 1Q Caso o dispositivo legal sanciona
do tenha impacto financeiro no mesmo exer
cício, o Poder Executivo providenciará a
anulação das despesas em valores equiva
lentes.

§2ºVETADO.
§ 32 A lei ou medida provisória mencio

nada neste artigo somente entrará em vigor
após o cancelamento de despesas em idên
tico valor."

Desta forma, como Relator destes projetos, soli
cito estas informações para poder subsidiar o meu
parecer.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Marcos Cintra, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N2 2.184, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece obrigatoriedade da con
tratação de ascensoristas em elevadores
de condomínios comerciais elou mistos,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Aos condomínios comerciais elou mistos,

com elevadores, é obrigatória a contratação de ascen
soristas, nos termos desta lei, para todos os aparelhos.

Parágrafo único. Aplica-se o previsto neste arti
go aos prédios públicos não residenciais, quando
houver empresa contratada para a prestação de ser
viços gerais, e aos hotéis e similares.



O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os rótulos, ou impressões em latas e si

milares, de embalagens de bebidas com qualquer
teor alcoólico deverão conter advertência dos riscos

Justificação

Visa o presente projeto de lei dar maior segurança
ao usuário de elevadores nos condomínios comerciais
e mistos, onde o número de passageiros é muito gran
de. É comum, mesmo com o avanço tecnológico, eleva·
dores que travam as portas, param entre os andares,
provocando temor e, até mesmo, pânico nos usuários,
que em regra não sabem como operar os controles.

O ascensorista é o profissional preparado para li·
dar com os controles do aparelho e, na situação descri
ta, torna-se essencial a sua presença para sanar o pro
blema e manter os usuários em segurança e tranqüilos.

Por outro lado, também visa o presente projeto
de lei dar amparo ao trabalhador ascensorista com
relação à sua carga horária, dando:lhe tratamento di
ferenciado, de 36 horas semanais. E que a atividade é
estafante, insalubre, exercida em local pequeno, fe
chado e com pouca ventilação, além do grande núme
ro de pessoas nesse espaço. O projeto estende essa
previsão aos que exercem atividades em cabines de
monitoramento e controle, pelas mesmas razões. Tra
ta-se de antiga e justa reivindicação da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitali
dade - CONTRATUH.

Assim, contamos com o apoio dos colegas par
lamentares para a aprovação do presente projeto de
lei, pela importância aos usuários de elevadores e
justiça aos trabalhadores ascensoristas.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1999. 
Deputado Alberto Fraga.

PROJETO DE LEi N2 2.185, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece obrigatoriedade de adver
tência dos riscos do álcool em rótulos e
propagandas de bebidas com teor alco.ó
Iico, e dá outras providências.
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Art. 29 A carga horária do trabalhador ascenso- do álcool, com dimensões não inferiores a 10% (dez
rista será de 36 (trinta e seis) horas semanais, sendo por cento) do tamanho total do rótulo.
6 (seis) horas diárias, no máximo. Parágrafo único. O Poder Executivo regulamen-

Parágrafo único. A disposição do caput é esten- tará o tamanho e os dizeres da advertência sobre os
dida aos trabalhadores que exerçam atividades em males causados pelo álcool, na forma do caput.
cabines fechadas de monitoramento e controle, e as- Art. 29 As propagandas e campanhas publicitári-
semelhadas. as, em qualquer meio de comunicação, deverão con·

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- ter a advertência prevista no artigo anterior, sendo
blicação. que, no meio radiofônico, será utilizado parte do tem·

po da propaganda para a narração da advertência, e,
no meio televisivo, a advertência será escrita em ima
gem congelada, com a respectiva narração dos dize
res.

Art. 39 É vedada a propaganda, ou qualquer
campanha publicitária, de bebida alcoólica em veícu
lo de comunicação impresso voltado para o público in·
fanto-juvenil.

§ 19 Nos veículos televisivos, radiofônicos ou
eletrônicos, abertos ou fechados, a propaganda de
bebida alcoólica só poderá ser veiculada no horário
das 20h às 6h, ressalvados os casos de canais de te
levisão fechados cç>m código de acesso.

§ 29 No caso de não obediência ao previsto nes
te artigo, o Poder Executivo, na forma do regulamen·
to, poderá retirar de circulação o veículo impresso, ou
do ar, a propaganda radiofônica ou televisiva, multan
do os infratores.

Art. 49 É vedada a inserção de propaganda de
bebidas alcoólicas em programas, filmes, novelas, ou
qualquer produção de entretenimento em rádio ou te
levisão, aberto ou fechado, a serem exibidos fora do
horário previsto no § 19 do artigo anterior.

Art. 52 Aplica-se o disposto nesta lei às bebidas
energéticas ou estimulantes não alcoólicas com risco
potencial de dependência, na forma do regulamento.

Art. 69 O Poder Público realizará campanhas de
esclarecimentos sobre os riscos de álcool, buscando
a diminuição do consumo, especialmente entre o pú
blico infanto-juvenil.

Art. 79 Esta lei entrará em vigor 90 (noventa)
dias após a sua publicação.

Justificação

Visa o presente projeto de lei dar um tratamento
rígido às propagandas de bebidas alcoólicas, uma
vez que trata-se da droga que possui o maior número
de dependentes, causando prejuízos enormes para
os usuários e seus familiares, bem como traz também
grandes prejuízos financeiros ao País, haja visto o
gasto com hospitais públicos e afastamentos pagos
pela Previdência.



PROJETO DE LEI Nl! 2.186, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Institui o Dia Nacional do Cerrado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Cerrado,

a ser celebrado no dia 23 de setembro de cada ano,
em todo o território nacional.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O cerrado é a paisagem da integração nacional.
Com uma área de aproximadamente dois milhões de
km2, o complexo ecossistêmico de campos cerrados
- a savana brasileira - ocupa cerca de 23% do territó
rio nacional.

Pela sua posição, na maior parte do Brasil Cen
trai, o cerrado faz limite com todos os outros grandes
complexos ecossistêmicos do País, como, dentre ou
tros, Floresta Amazônica e Pantanal Ma
to-Grossense. Além disso, tanto possui, nos seus
campos cerrados, áreas representativas dessas ou
tras paisagens, como também ocorre sob a forma de
manchas em todas elas.

O cerrado é, portanto, a paisagem que interliga
todas as nossas regiões geopolíticas, interagindo
com todos os fatores físicos, biológicos e culturais
que as caracterizam. Daí sua impc;N~ncia fisiológica,
biológica, econômica e social.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl!1.530, DE 1999

(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado das Comunicações sobre me
didas adotadas para apurar responsabili
dades pelas panes ocorridas no serviço
telefônico fixo interurbano.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115 e 116, do Regimento
Interno, solicito a V. Ex!! seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro"de Estado das Comunicações o seguinte pedi
do de informações:

Foram amplamente noticiadas, em junho passa
do, panes ocorridas no serviço ulefônico fixo interur
bano, principalmente na cidade de São Paulo. Como
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Não podemos mais conviver inertes diante de não houve uma divulgação tão ampla das medidas
tantos males que o álcool tem causado, inclusive en- adotadas pela Agência Nacional de Telecomunica-
tre menores de idade, arrasando suas esperanças de ções, órgão vinculado a esse Ministério, no sentido
viver e crescer como um ser humano normal. de punir os responsáveis, julgamos importante os se-

Outrossim, o álcool é constantemente associa- guintes esclarecimentos:
do ao crime, tanto para incentivar a sua prática como a) O que foi apurado até o momento em termos
também sendo a sua própria causa. Recente pesqui- de responsabilidade pelo mal funcionamento do siste-
sa na cidade de São Paulo associou o álcool a um ma?
grande número de homicídios na periferia daquele b) Alguma empresa já foi responsabilizada?
centro urbano, especialmente nos bares que prolife- c) Qual o prazo estabelecido para o fim das apu-
ram, vendendo exclusivamente bebidas alcoólicas. rações?

O Estatuto da Criança e do Adolescente traz al- d) Caso tenha havido alguma punição, qual o
guma previsão do assunto, mas temos que ir além, valor da multa imposta pela Anatel?
pois o álcool atinge a todos, não só menores de idade, e) As multas devidas foram ou estão sendo pa-
sendo poucas as famílias que não possuem um al- gas dentro do prazo estabelecido?
coólatra no seu seio.

f) Que medidas preventivas estão sendo toma-
Assim, temos que regulamentar as propagandas das para garantir que não ocorrão panes quando en-

das bebidas alcoólicas, que proliferam na~ revistas, nos trar em funcionamento a empresa espelho da Embra-
cartazes gigantescos das ruas, nas rádios e nas televi- tel?
sões, atingindo a todos, incentivando aquele que possu-
ir propensão para a bebida a embebedar-se, associan
do a droga ao status social e às conquistas amorosas e
profissionais, e, o cúmulo do absurdo, ao esporte. É
hora de se dar um basta em nome da saúde, da morali-
dade e da fammã; e dos gastos públicos.

Por fim, estende-se as previsões às malfadadas
bebidas energéticas, cujo potencial de dependência é
grande. Essas são as razões pela qual contamos com o
apoio dos colegas parlamentares para a aprovação do
presente projeto de lei, face a importância que o assun
to tem nas questões sociais e de saúde pública.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1999. 
Deputado Alberto Fraga.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60499

De fato, no cerrado temos o berço que integra as
bacias hidrográficas brasileiras; o valor dos campos
cerrados para a biodiversidade tropical tem sido consi
derado estratégico pelos especialistas no assunto; a
força econômica da nossa savana vem dos seus pólos
urbanos, como a região do Distrito Federal, e das ativi
dades de agricultura, pecuária e mineração; quanto às
populações humanas, há que se ressaltar a grande in
tegração entre as populações originais e as migrantes,
estas vindas de todos os rincões brasileiros.

Contudo, deve ser ressaltado que a intensa ocupa
ção humana dos ambientes de campos cerrados ao lon
go dos últimos 40 anos, sobretudo o crescimento urbano,
em particular no âmbito de influência do Distrito Federal,
e o incremento de monoculturas, como a da soja, vem
não apenas descaracterizando a fisionomia do cerrado
quanto à flora e à fauna, mas também poluindo o seu
solo e a sua água. Esse quadro demanda, com urgência,
políticas, planos e ações de ocupação e uso do cerrado
que tenham forte fundamentação ecológica.

Assim, é plenamente justificável que celebremos
a cada ano o Dia Nacional do Cerrado. Mais do que
uma simples comemoração simbólica, esse será um
dia de reflexão e, espera-se, de iniciativas que levem
ao desenvolvimento sustentável, à proteção e à pre
servação da nossa paisagem nacional de savana.

Afinal, como afirma Almeida Jr., "o futuro dos
complexos ecossistêmicos brasileiros e, quem sabe,
de toda a região Neotropical está, inevitavelmente,
ligado ao futuro do Cerrado.", (Almeida Jr., J.M.G. de.
"Uma proposta de ecologia humana para o Cerrado".
In: Maria Novaes Pinto (Org.), Cerrado 
Caracterização, Ocupação e Perspectivas, 2!! ed.,
Brasília: EDUnB/SEMATEC, 1994, pp.569-83.).

Diante do exposto, peço o apoio dos meus nobres
Pares nesta Casa no sentido de aprovar a iniciativa
legislativa de minha autoria.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Luiz Bittencourt.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.531, DE 1999

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da
Integração Nacional informações sobre
atos e negócios administrativos da
Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF.

;$enhor Presidente,
;Requeiro a V. Exll, com base nc art. 24, inciso XI

e XIV do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao

Sr. Ministro da Integração Nacional informações
sobre atos e negócios administrativos da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999.
Deputado Clementlno Coelho.

Justificação

Na condição de representante da Região do
Vale do São Francisco, temos procurado garantir que to
dos os instrumentos institucionais que a União, estados e
municípios dispõem para atuação no semi-árido nordes
tino, sejam otimizados, garantindo que os poucos recur
sos disponíveis tenham as melhores aplicações.

Nesse quadro, a Codevasf ocupa papel de desta
que no desenvolvimento dos projetos de irrigação do
Vale do São Francisco, razão pela qual gostaríamos
de dispor das seguintes informações, referente à 311

Superintendência Regional:
a) os valores dos saldos acumulados relativos

aos recebíveis, da Codevasf, oriundos das parcelas:
. de tarifas de águas - denominados K-1;
. vendas de terras beneficiadas com in

fra-estrutura de irrigação e drenagem.
b) Anexar todos os projetos implantados, em

operação e em estágios avançados de implantação;
c) relação de todas as licitações realizadas

pela 3SR, ou em benefício dela (leilão, car
ta-convite, tomada de preços e concorrências), rea
lizadas nos últimos 5 anos, identificando a pessoa
física ou jurídica vencedora do certame; os valores
posteriormente contratados, e se esses contratos
foram prorrogados.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999.
Deputado Clementlno Coelho.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! , DE 1999

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro dos Trans
portes informações sobre atos e negócios
administrativos da Rede Ferroviária
Federal- RFFSA.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exll, com base no art. 24, inciso XI

e XIV do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao
Sr. Ministro dos Transportes informações sobre atos e
negócios administrativos da Rede Ferroviária Federal
S/A-RFFSA.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de.1999. 
Deputado Clementino Coelho.
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Justificação

Na condição de representante da Região do
Vale do São Francisco, reportamo-nos ao processo Ii
citatório, Concorrência Pública nº 11/99, referente à
alienação de diversos imóveis, situados em várias lo
calidades.

Requeremos informações, nos termos a baixo
declinado, referente ao Item nº 134, Estação Velha,
em Petrolina - PE, do Edital de Licitação em epígrafe,
o qual é objeto de contrato de locação entre a RFFSA
e a Prefeitura Municipal de Petrolina, nos seguintes
termos:

· Qual é o prazo do respectivo contrato?
· Qual foi o valor ajustado mensalmente?
· O contrato está sendo pago regularmente pela

Prefeitura Municipal? Caso negativo, informar os va
lores devidos e quais as medidas administrativas e ju
diciais que a RFFSA tomou, ou está tomando, para
garantia dos direitos dessa Sociedade de Economia
Mista.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999.
Deputado Clementino Coelho.

PROJETO DE LEI N2 2.187, DE 1999
(Do Sr. Antônio do Valle)

Dá nova redação ao caput do art. 52,
da Lei n2 6.494, de 7 de dezembro de
1977, para fixar a jornada de atividade em
estágio em 4 (quatro) horas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 O caput do art. 5º da Lei nº
6.494, de 7 de dezembro de 1977, que "Dis
põe sobre o estágio de estudantes", passa a
viger com seguinte redação:

"Art. 5º A jornada de atividade em estágio, de no
máximo 4 (quatro) horas, a ser cumprida pelo estu
dante, deverá compatibilizar-se com o seu horário es
colar e com o horário da parte em que venha a ocorrer
o estágio!' (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A Lei nº 8.859, que também regula o estágio de
estudantes, já no seu art.1º, § 3º, assim dispõe:

"Art. 1º .
§ 3º Os estágios devem propiciar a complemen

tação do ensino e da aprendizagem e ser planejados,
executados, acompanhados e avaliados em confor-

midade com os currículos, programas e calendários
escolares." (grifos acrescentados)

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, re
presentada pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, no seu art. 2º estabelece:

"Art. 2º A finalidade da educação é o pleno de
senvolvimento do educando, seu preparo para o exer
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."
(grifos acrescentados)

A Unesco, recentemente, realizou, em Paris, im
portante reunião à qual compareceram representan
tes de 180 (cento e oitenta) países. Ao final, foi firma
da a Declaração Mundial sobre o Ensino Superior.
Dentre outros aspectos, gostaríamos de destacar o
art. 7º desse documento:

"Art. 7º. Harmonização com o mundo do traba
lho - Reorganizar os vínculos entre a educação supe
rior, o mundo do trabalho e a sociedade; os gradua
dos devem passar de procuradores de emprego para
criadores de emprego!'

Não pode restar dúvida que o estágio é um
aprendizado complementar aos estudos regulares.

Como bem esclarece o ilustre Dr. Honorio Tome
Iin, Diretor Executivo da UNA - Ciências Gerenciais,
as atividades de estágio:

"Devem guardar consonância com os conheci
mentos teóricos adquiridos na escola. Devem propor
cionar experiência prática na linha de formação do es
tudante, de modo a viver, o estagiário, situações pro
fissionais e perceber melhor a diversidade dos negó
cios."

Esclarecemos que a UNA é uma entidade parti
cular de Educação, Ciências e Pesquisa, integrada ao
Sistema Federal de Ensino, que visa à formação, à
capacitação e ao aperfeiçoamento do homem na área
das Ciências Gerenciais, que muito tem colaborado
com a educação, especialmente em Belo Horizonte.

A atual redação do caput do art. 5º da Lei nº
6.494, de 7 de dezembro de 1977, não atende a con
tento as diretrizes nacionais e internacionais (Unes
co) sobre as atividades de estágio profissional de es
tudantes.

De fato, a atual redação não estabelece limite
máximo para a jornada de estágio, o que tem propici
ado, na prática, a contratação de estudantes, especi
almente universitários, como empregados, numa ver
dadeira burla à legislação trabalhista, na justa medida
em que a natureza jurídica dos estágios impede o re
conhecimento do vínculo empregatício.

. Com isso, a própria formação escolar dos esta
giários fica prejudicada, já que a maioria deles fre-
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qüenta O turno noturno, estagiando (ou trabalhando?), do Programa Ctpetro no Norte e Nordes-
normalmente, por 8(oito) horas de jornada, o que os te do País.
impede de se dedicarem ao estudo extraclasse, de im--' f Senhor Presidente,
portancla ina astável, já que responsável pela fixação
e aprofundamento dos conhecimentos recebidos em ,Nos termos do art. 50, § 2

Q
da Constituição Federal,

sala de aula. combInado com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno
Q da Câmara dos Deputados, solicito seja encaminhado ao

uem ganha e quem perde com essa situação? Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota
Ganha uma parcela de empresários, já que contratam
mão-de-obra com qualificação acima da média ofere- Sardenberg, o seguinte pedido de informações:
cida pelo mercado, sem os encargos trabalhistas e Diante da decisão do Presidente do Comitê de
previdenciários respectivos; perdem os estagiários e a Coordenação Nacional do Ctpetro, ad referendum
própria sociedade, em razão do sacrifício da formação do órgão colegiado, de destinar os recursos do Pro-
profissional e intelectual, condição sem a qual não se grama Ctpetro no Norte e Nordeste, cerca de R$40
pode repensar o próprio País, que depende, obvia- milhões, no exercício de 1999, da forma seguinte:
mente, de seus recursos humanos. a) 50% (R$20 milhões) para o projeto de aqui-

Assim, urge restringir a jornada de estágio a, no sição centralizada de oito laboratórios de controle
máximo, 4 (quatro) horas diárias, para permitir que o de qualidade de combustível;
estudante-estagiário possa se dedicar aos seus estu- b) 50% (R$20 milhões) para repartir entre as
dos e ao aprendizado profissional, sem prejuízo de Universidades, cabendo a cada uma delas R$1 mi-
nenhuma dessas atividades. Ihão, independentemente dos projetos apresentados;

Esperamos, por todo o exposto, contar com o ne- solicito do Exm
Q

Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia,
cessário apoio de nossos ilustres Pares, para transfor- as seguintes informações:
mar em lei a presente iniciativa. 1) Quais os critérios adotados por este

Esta proposição não tem a pretensão de esgotar Ministério privilegiar com cerca de 50% dos
toda a discussão sobre educação e formação profissio- recursos do Ctpetro para o Norte e Nordeste
nal, mas tem o modesto propósito de suscitar mais um no exercício de 1999, o projeto de aquisição
debate sobre o tema, esperando receber as críticas ne- de 8 (oito) laboratórios de controle de quali-
cessárias ao seu aperfeiçoamento. dade de combustível, sem levar em conta

A educação e a formação profissional são con- os projetos apresentados pelas univerida-
dições sem as quais não se pode pensar em saídas des das regiões?
para a atual crise em que nos encontramos. Vivenci- 2) Qual a razão da adoção do critério
amos momentos difíceis na economia, em que o de. de distribuição linear entre as universidades
semprego parece ter-se tornado o foco de todas as para a outra metade dos recursos do pro-
atenções, na medida em que acentua o grau de sofri. grama, sem levar em conta a diversidade e
mento de toda a sociedade, máxime as camadas a qualidade dos projetos apresentados, bem
menos abastadas. como a própria capacidade de cada uma

Sem educação e sem formação profissional das instituições?
adequadas não há país que consiga superar seus Diante do exposto, solicito sejam tomadas as
obstáculos e vencer suas dificuldades, sejam elas de providências cabíveis quanto ao envio do presente
ordem econômica, social ou política. requerimento.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. - Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. -
Deputado Antônio do Valle. Deputado Pedro Eugênio.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 1.533, DE 1999

(Do Sr. Deputado Pedro Eugênio)

Solicita informações ao Exm2Sr. Mi
nistro da Ciência e Tecnologia, sobre os
critérios· utilizados na escolha dos proje

":. tos a serem financiados com os recursos

PROJETO DE LEI N2 2.188, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Maranhão)

Altera a alínea c, 11, art. 62, da Lei
n2 4.737, de 15-7-1965, e acrescenta, ao
mesmo artigo, os §§ 111 e 22

Art. 1Q O art. 6Q da Lei de n24.737, de 15 de julho
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art.6º .
1- .
11- .
a) .
b) .
c) aqueles que se encontram em servi

ço que os impossibilite de votar.
§ 1º Na hipótese referida na alínea c,

inciso 11 do art. 6º da Lei nº 4.737/65, se o
número de eleitores for igualou superior a
30 (trinta), a Justiça Eleitoral deverá provi
denciar a instalação de Seções Eleitorais
nos locais em que são desenvolvidos os
serviços.

§ 211 Quando o número de eleitores
não atingir o mínimo previsto no parágrafo
anterior, eles poderão exercer o voto na Se
ção Eleitoral mais próxima do local onde é
prestado o serviço, devendo a Justiça Elei
toral fornecer os meios necessários para o
exercício do direito de voto."

Justificação

"A força inicial do organismo político
reside no povo; o primeiro movimento deve
arrancar dele."

Assis Brasil.

O exercício do voto elege o governante que
decidirá o destino de muitos. O povo numeroso faz-se
representar pelo voto, instrumento único da democracia
na escolha de seus representantes, portanto, quando
os cid~dãos exercitam o sufrágio universal, o fazem
mediante a emanação da sua fonte de poder como
legítimos representantes do Estado, que delegando aos
eleitos os poderes necessários para que em seu nome
governem sob o manto da eqüidade e da justiça social.

No ato de votar ou de eleger não existe interme
diários. A escolha dos candidatos fortalece a demo
cracia evidenciando a soberania popular, que detém o
livre arbítrio para votar em quem quiser. O direito ao
exercício do voto empolga multidões estimulando a
opinião pública nos quatro cantos do País, durante as
campanhas eleitorais, a se posicionarem sobre as
plataformas polfticas dos candidatos.

Esse sistema de gerir o Estado preserva o prin
cípio estatuído de que todos os alistáveis são eleito
res, mas o exercício de tal direito - o voto - algumas
vezes, não é pleno, mesmo quando garantido.

A limitação ao direito inalienável do exercício do
voto atende determinadas normas que regulam o uni-

verso dos eleitores, variando de tempos em tempos,
conforme o seu momento histórico.

Destarte, o voto reveste-se de uma obrigação
de múnus público, conforme afirma o emérito profes
sor e jurista pernambucano Pinto Ferreira:

"O cidadão tem o direito natural da li
berdade: liberdade de opinião, de consciên
cia, da religião, de pensamento, liberdade
que se estende até mais adiante na liberda
de de voto, que é o direito de expressar as
suas opiniões, contestar e criticar o Gover
no, sem intimidações e nenhuma coação."

O avanço tecnológico tem propiciado à Justiça
Eleitoral e ao eleitor do século XXI novos
instrumentos para auferir os votos nas eleições. As
incríveis voting machines, que facilitariam a votação
e apuração dos resultados, elevando sobremaneira o
número de eleitores que participaram das últimas
eleições, além de garantir a lisura das votações, o que
não ocorria quando as eleições eram realizadas
mediante sobrecartas e cédulas para depósito em
urnas.

Por outro lado, os alistáveis com direito ao voto em
alguns casos não exercem seu direito. Trabalhadores
como qualquer outro cidadão brasileiro, são privados de
participarem do processo eleitoral no dia de votação,
pois, trabalham em regime de confinamento ou em áreas
isoladas, a exemplo dos petroleiros das plataformas
submarinas instaladas em alto mar ou em plena selva
amazônica, ou nos destacamentos militares, que
guarnecem a soberania de nossas fronteiras.

Eleitores ciosos de seus deveres ficam impedidos
de fazer valer a sua vontade política no dia consagrado
à democracia pelo simples fato de estarem a
quilômetros de distância de uma Seção Eleitoral ou de
Mesa Receptora. As dificuldades outrora alegadas
dizem respeito aos recursos físicos, financeiros,
humanos, dos meios de transportes e de outros vetores,
que antes se apresentavam como dificuldades
intransponíveis de serem sanadas para o recolhimento
do voto desses trabalhadores. Hoje, não mais se
justificando, diante da tecnologia e das facilidades dos
dias atuais, que a Justiça Eleitoral não venha promover
os meios necessários para o atendimento do direito
líquido e certo desses cidadãos.

Assim, conclamamos os nobres Pares a apoiarem
esta iniciativa, cujo intuito visa assegurar o direito de
participação de cidadãos, que no exercício de sua
profissão ficam impossibilitados de votar em razão do
trabalho que executam de relevante interesse para a



PAís CULTURAS COMERCIALlZADAS/
INíCIO DA COMERCIALIZAÇÃO

- Argentina soja/1996, milho/199B, algodãol199B;
- Brasil nenhuma*;
- Canadá milho/1996, algodãol1996, canola/1997,

soja/199B, melão/199B, batata/1999 trigo/1999;
- Estados Unidos melãol1994, soja/1994, toma-

tel1994, aIgodãol1994, batata/1994,canola/1995, mi-
Iho/1995;

- Japão soja/1996, canola/1996, batata/1996,mi
Iho/1996, algodão/1997, tomate/1997;

- União Européia tomate/1995, canola/1995,
soja/1996, milho/1997, batata/199B, algodão/199B.

* Parecer favorável da CTNBio para soja toleran
te ao glifosato (199B).

O crescimento populacional exige o aumento da
produção de alimentos, e nesse sentido a produção
de alimentos geneticamente modificados contribuirá
para solucionar uma possível falta de alimentos em
todo o mundo.

Nesse sentido, conto com os ilustres Pares para
a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Darcísio Perondi, Deputado Federal, PMDB - RS.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.534, DE 1999

Solicita informação ao Sr. Ministro da
Agricultura e do Abastecimento, Sr. Marcus
Vinicius Pratini de Moraes, referente à aqui
sição de prenhezes, embriões e sêmen.

Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 22 da Consti

tuição Federal, e do art. 116 e parágrafos do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, sejam soli-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada em todo o território nacional a

produção, comercialização e estocagem de Organismos
Geneticamente Modificados - OGM, obedecidas as
regras estabelecidas pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consi
dera-se Organismo Geneticamente Modificado 
OGM a definição expressa nos arts. 3º e 4º da Lei nº
B.974, de 5 de janeiro de 1995.

Art. 22 Autoriza o Poder Executivo a elencar as
hipóteses de dispensa de Estudo Prévio de Impacto
Ambiental- ElA/Rima, no caso das autorizações con
cedidas para a produção, comercialização e estoca
gem de organismos geneticamente modificados.

Art. 3!! Fica autorizada a criação de um
consórcio formado por empresas nacionais, Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA,
universidades, bem como empresas estaduais e
municipais de pesquisa destinado a pesquisar e
desenvolver material geneticamente modificado para
a sustentabilidade da agricultura brasileira.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, e será regulamentada no prazo de 120 dias.

Justificação

A Constituição Federal assegurou a todos o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.

Os Organismos Geneticamente Modificados 
OGM são resultados das mais avançadas técnicas
desenvolvidas pelos profissionais de engenharia
genética e que com o desenvolvimento de sementes
com valores qualitativos agregados e resistentes às
pragas presentes na agricultura está representando uma
revolução na produção de alimentos em todo o mundo,
além de oferecer forte contribuição para a redução do
uso de agroquímicos na produção de alimentos.

O Estado do Rio Grande do Sul está vivendo
atualmente sérios problemas relacionados ao cultivo

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Ricardo Maranhão, PSB - RJ.

PROJETO DE LEI N!! 2.189, DE 1999
(Do Sr. Darcísio Perondi)

Autoriza a produção, comercializa
ção e estocagem de produtos genetica
mente modificados.
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Nação, desenvolvidos em lugares remotos, onde o da soja transgênica. O Governo do Estado, amparado
acesso é feito exclusivamente por via aérea. por uma liminar concedida pela Justiça Federal, vem

desencadeando diversas diligências realizadas nas
propriedades do Estado, bem como nos galpões dos
produtores, objetivando identificar e apreender a mo
dalidade de soja transgênica conhecida como RR
(Roundup Ready).

Diversos países já vêm produzindo alimentos
geneticamente modificados, e que há muito vêm sen
do consumido pela população mundial.

De acordo com publicação feita pela Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio do Mi
nistério da Ciência e Tecnologia diversos produtos,
culturas transgênicas de alimentos já estão autoriza
dos para comercialização no mundo, são elas:
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citadas ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento, as seguintes informações:

1 - Ministério da Agricultura realizará novas im
portações de sêmen, prenhezes e embriões da Hun
gria?

2 - Caso afirmativo, o Ministério da Agricultura
pretende fazer licitação ou pelo menos umà tomada
de preços entre os produtores nacionais e de outros
países, para ter certeza de que está pagando à Agro
invest, preços compatíveis com os produtos eventual
mente adquiridos?

3 - Por meio do RI nº 1.200/99 o Ministro da Agri
cultura, com base em um ofício de Departamento de
Fiscalização e Fomento da Produção Animal, informou
à Câmara dos Deputados que "À época da realização
do contrato, fomos informados pela empresa Sete
Estrelas, sediada em Campo Grande - MS, que pre
nhezes de embriões com a qualidade qúe o Brasil esta
va adquirindo da Agroinvest custaria em torno de
US$3.000 (três mil dólares):'Esta informação é oficial?
Foi enviada ao Ministério por escrito? Favor enviar cópia
do documento que contém tal informação.

4 - Existem no Brasil vários produtores de pre
nhezes, sêmen e embriões. Por que apenas um foi
consultado? Por que não foi realizada tomada de pre
ços entre vários produtores estabelecidos no Brasil e
outros países como Estados Unidos da América e
Canadá?

5 - Ainda no RI nº 1.200/99 é informado à Câmara
dos Deputados que "... não foi o Departamento de Fis
calização e Fomento da Produção Animal que autorizou
as aquisições da Agroinvest. Quem as autorizou foi o
Senado Federal". Qual foi então a participação do Minis
tério da Agricultura, senão negociar os preços pagos
pelos produtos importados pelo Brasil?

6 - Também foi informado à Câmara dos
Deputados que não foram adquiridos botijões para sê
men. Como foi feita a utilização do sêmen distribuído
sem a utilização de botijões e de nitrogênio líquido? O
sêmen foi distribuído em regiões onde a inseminação
artificial já é utilizada?

7 - Além do Projeto Hungria, o Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento, coordena algum outro pro
jeto que contribua de forma negativa para a balança
comercial brasileira?

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do PL.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
Senhor Presidente,

Nos termos do art. 153, inciso 111, do Regimento
Interno desta Casa, preenchidos os demais requisitos

regimentais, vimos requerer de V. Exlil urgência para a
apreciação do Projeto de Resolução nº 34/99, que ho
menageia o ex-Deputado Federal Antônio Mariz.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Aécio Neves, PSDB -Inocêncio Oliveira, PFL - Luíza
Erundina, PSB - Odelmo Leão, PPB - José Genoíno,
PT.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 173199

(Do Sr. Deputado Bispo Rodrigues e outros)

Modifica o caput do art. 50, que dis
põe sobre informações prestadas por Mi
nistros de Estado perante as Comissões
da Câmara dos Deputados e Senado Fe
deral.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60, da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º O caput do art. 50 da Constituição Fede
ral passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 50. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, ou qualquer de suas co
missões, poderão convocar Ministro de
Estado ou quaisquer titulares de órgãos di
retamente subordinados à Presidência da
República, bem como dirigentes de entida
des da administração indireta e fundacional,
para prestarem, pessoalmente, informações
sobre assunto previamente determinado,
importando em crime de responsabilidade a
ausência sem justificativa adequada".

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

Justificação

A emenda modificativa ora apresentada tem por
objetivo ampliar o poder fiscalizador que os membros
do Congresso Nacional possuem junto ao Poder Exe
cutivo.

Pelo texto constitucional em vigor, os membros
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou
suas comissões, podem convocar para prestar infor
mações os Ministros de Estados ou os titulares de ór
gãos diretamente subordinados à Presidência da Re
pública.

Com o crescente processo de descentralização da
administração pública, verificamos que o Poder Executi
vo tem criado diversas secretarias e agências com im
portante papel dentro do Governo. Este processo tem di-
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ficultado O controle seus atos pelo Poder Legislativo,
uma vez que tal ação somente pode ser feita por meio
dos Ministros de Estado, que são, em última instância, os
responsáveis por sua atuação.

Possuímos a necessidade atual de exercer um
controle eficaz sobre a administração indireta, que será
solucionado com a alteração que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Bispo Rodrigues, PL - RJ.

PROJETO DE LEI N2 2.190, DE 1999
(Da srª Vanessa Grazziotin)

Acrescenta artigo à Lei n2 5.991, de 17
de dezembro de 1973, estabelecendo a re
tenção da receita de medicamentos sujei
tos à prescrição de profissional habilitado.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de

1973, passa a vigorar acrescida do art. 43-A, e seu
parágrafo único, com a seguinte redação:

"Art. 43-A. As receitas que incluam
medicamentos sujeitos à prescrição médica
devem permanecer retidas nas farmácias ou
drogarias que realizarem a respectiva dis
pensação.

Parágrafo único. Os profissionais pres
critores devem transmitir aos pacientes, de
forma escrita e legível, em papel separado
do receituário, todas as orientações neces
sárias à correta terapêutica, sobre os medi
camentos que forem receitados."

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei em prazo de até 90 dias de sua publicação.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os medicamentos de venda sob prescrição mé
dica são assim classificados porque devem ser con
sumidos com indicação específica a cada situação
patológica, no momento e na forma mais apropriados, e
pelo período cientificamente recomendado.

Fora desses critérios, que buscam a racionalidade
do consumo, os medicamentos podem causar mais da
nos cio que benefícios aos pacientes e à saúde pública
de um lugar.

Aqui no Brasil, quando um paciente compra um
medicamento sob prescrição em uma farmácia ou
drogaria~ ele fica com a receita e pode usá-Ia indefini
damente comprando' e consumindo a quantidade
que quiser. Isto contraria toda a racionalidade do

controle sanitário de medicamentos e torna ineficien
te, na prática, a legislação existente relativa à indica
ção sob prescrição médica.

Nos países que têm efetivo controle sanitário, o pa
ciente adquire somente a quantidade prescrita pelo mé
dico, ou outro profissional habilitado, e as receitas ficam
retidas nos estabelecimentos dispensadores. Muitas ve
zes o farmacêutico fraciona a embalagem de fábrica
para atender precisamente a prescrição, o que elimina
gastos desnecessários, o consumo abusivo e a estoca
gem de grande variedade de medicamentos no ambi
ente familiar.

É esta estocagem, inclusive, que provoca,
além de gastos desnecessários, os acidentes por
intoxicação, geralmente de crianças que, mais cedo
ou mais tarde, acabam tendo acesso a esses medi
camentos. E a ingestão errônea de medicamentos,
é, hoje, a primeira causa de intoxicações no Brasil.

Para corrigir esta situação é que propomos o
presente projeto de lei que determina simplesmente a
retenção do receituário que.contenha medicamentos
sob prescrição, no estabelecimento que realizar a
dispensação.

Esta providência, que já é realidade nos países
mais desenvolvidos, preveniria, de uma s6 vez, uma
série de problemas relacionados ao consumo abusivo
e equivocado de medicamentos. Evitaria, entre outros
agravos, os gastos desnecessários, os malefícios da
auto-medicação e os casos de intoxicações. que tan
tos prejuízos causam aos indivíduos, às famílias e à
sociedade.

Para que avancemos na busca de um consumo ra
cional de medicamentos, como preconiza a Organização
Mundial de Saúde, prevenindo uma série de problemas
de saúde pública, solicitamos a atenção de nossos cole
gas Deputados desta Câmara cios Deputados para a de
vida análise e aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputada Vanessa Grazziotln.

PROJETO DE LEI N2 2.191, DE 1999
(Da srª Vanessa Grazziotin)

Altera o art. 712 da Lei n2 9.294, de 15
de julho de 1996 e o art. 59 da Lei nQ

6.360, de 23 de setembro de 1976, a fim
de proibir a propaganda de medicamen
tos ao público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de

1996 e seus §§ 1º e 2º passam a vigorar com a se
guinte redação:
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"Art. 79. É proibida a propaganda de
medicamentos dirigida ao público, sob qual
quer forma de divulgação e meio de comuni
cação. (NR)

§ 111 É permitida a informação científica,
a promoção e a publicidade sobre medicamen
tos dirigidas aos profissionais habilitados a
prescrever ou dispensar desde que restritas a
publicações especializadas e com distribuição
exclusivas a estes profissionais. (NR)

§ 211 A informação científica, a promo
ção e a publicidade referidas no parágrafo
anterior, não poderão conter afirmações que
não sejam passíveis de comprovação cientí
fica, nem poderão utilizar depoimentos de
profissionais que não sejam legalmente
qualificados para fazê-lo. (NR)

§ 311 ..

§ 411 ..

Art. 211 O art. 59 da Lei nl1 6.360, de 23 de setem
bro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 59. Não poderão constar de rotu
lagem dos produtos de que trata esta lei de
signações, nomes geográficos, símbolos, fi
guras, desenhos ou quaisquer indicações
que possibilitem interpretação falsa, erro ou
confusão quanto á origem, procedência, na
tureza, composição ou qualidade, que atri
buam ao produto finalidades ou característi
cas diferentes daquelas que realmente pos
suam." (NR)

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 411 Revogam-se o art. 58 e seus parágrafos
da Lei nll 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Justificação

Os medicamentos, por princípio, são produtos
que não podem ter propaganda. Seu consumo não
deve ser estimulado. São produtos muito úteis em si
tuações específicas, no momento correto, na dose
adequada, com a indicação precisa e consumidos em
período cientificamente experimentado e adequado.

Fora destes parâmetros, os medicamentos po
dem causar mais prejuízos do que benefícios. Po
dem se transformar, de remédios, em venenos. Po
dem causar resistência bacteriana, agravar casos,
mascarar diagnósticos e exames clfnicos, intoxicar
órgãos já sobrecarregados, causar interações com
outros medicamentos ou com alimentos que potenci
alizam, anulam ou diminuem as ações farmacológi-

cas ou exacerbam efeitos a níveis perigosos, causar
efeitos adversos que agravam estados de desequilí
brio orgânico, originar outras doenças, despesas des
necessárias, e assim por diante.

Em nosso País, é alarmante o número de pro
pagandas que são explícitas enganações ao consu
midor. Pessoas muito conhecidas do público e de fá
cil acesso aos meios de comunicação - como Pelé.
Xuxa, Faustão, Ratinho etc. - são envolvidas em
mensagens que induzem a um consumo irracional,
insinuam efeitos milagrosos, estimulam o consumo
abusivo e, muitas vezes, equivocado, dos medica
mentos.

Esses motivos nos levam a apresentar este
projeto de lei que objetiva a proibição de qualquer
peça publicitária dirigida ao público relacionada aos
medicamentos. As informações que a população
necessita sobre estes produtos devem ser buscadas
junto aos médicos e aos farmacêuticos responsáveis
técnicos pelas farmácias e drogarias.

No caso dos medicamentos, é muito mais
necessário não deixar a população exposta ao
interesses dos tortes grupos econômicos. Os prejuízos
à saúde pública são incomensuráveis. Precisamos
buscar um caminho mais racional para a sua
dispensação e o seu consumo. O interesse coletivo
precisa ser preservado e por isso, conclamamos
nossos ilustres colegas Deputados desta Casa a
analisar e aprovar este projeto de lei.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputada Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ni 1.535, DE 1999

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Exmi Sr.
João Pimenta da Veiga Filho, Ministro de
Estado das Comunicações, a serem pres
tadas pela Agência Nacional de Teleco
municações - ANATEL, a respeito do
custo de serviços e despesas financei
ras, das operadoras do serviço telef6nl
co, controladas pelas holdings Embratel
Participações S.A. e Tele Norte Leste
Participações S.A.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex', com base no art. 50, da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, sejamsolicitadas
informações ao ExmI1 Sr. João Pimenta da Veiga Filho,
Ministro de Estado .das Comunicações, a serem
préstadas pela Agência Nacional de Telecomunicações
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-ANATEL, que versem sobre as informações contábeis,
para o exercício findo em 31 de dezembro de 1998,
detalhando, específica e analiticamente, os valores que
compõem as rubricas do custo de serviços e despesas
financeiras e transferências de receitas ao exterior, das
empresas operadoras do serviço telefônico, controladas
pelas holdlngs Embratel Participações SA e Tele Norte
Leste Participações SA

Outrossim, solicito, também, que me sejam
fornecidos os planos de Contas Contábeis das referidas
operadoras.

Para que se possa avaliar adequadamente todas
as informações prestads, solicito que as mesmas se
jam apresentadas, tanto no meio impresso como em
meio digital. Para isso, deverão ser disponibilizadas em
planilha eletrônica, em formado Excel 97, ou outra ver
são, ou em tabela no formato Word 97, ou compatível.

Sala de Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro, PT - BA.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 174, DE 1999

Dá nova redação ao Inciso I do
Art. 159, da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3º da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1Q O inciso I do art. 159, da Constituição Fe
deral, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159 ..

I - do produto da arrecadação dos im
postos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados,
cinqüenta por cento na seguinte forma:

a) .
b) .
c) .
d) três por cento aos Estados, com

base em critério de proporcionalidade ao
contingente populacional, para aplicação
em programa permanente de combate à
pobreza e à marginalização, a ser instituído
pela União e direcionado ao suprimento ali
mentar das famílias que não tenham renda
suficiente para prover a própria· subsistên
cia, e, supletivamente, ao fornecimento de
'medicamentos, vestuário, habitação e. de

. suplementação de renda das famílias situa
'J das abaixo da linha de pobreza absoluta,

nas condições estabelecidas em lei, e sob a
fiscalização do Tribunal de Contas da
União."

Justificação

O drama vivido diariamente por 24 milhões de
brasileiros, crianças, homens e mulheres de todas
as idades, para obtenção de seu alimento diário, in
certo e em grande número de casos dependente da
caridade pública, e as precárias condições de saúde
em que vivem esses nossos conterrâneos, faz-nos
considerar indispensável a destinação de recursos
públicos, em caráter emergencial, para a mitigação
do problema mais urgente, que é o do provimento de
sua alimentação e, logo a seguir, de suas necessida
des básicas de medicamentos, vestuários e habitação.

A entrega proposta aos Estados, mediante
emenda ao texto do art. 159, da Constituição Federal,
de 3% do produto da arrecadação dos impostos so
bre a renda e sobre produtos industrializados, em va
lor estimado de R$1 ,4 bilhão/ano, para aplicação em
programa permanente de combate à miséria e à indi
gência, a ser instituído e fiscalizado pela União, pare
ce-nos o meio mais adequado para dar imediato com
bate ao problema.

O valor proposto afigura-se-nos tanto mais ra
zoável quando temos em mente que se estará mobili
zando apenas 0,4% do valor orçamentário destinado à
amortização da dívida da União (calculado com base
no Orçamento/1999), para dar início ao trabalho de
resgate da dignidade humana de praticamene um em
cada seis brasileiros, que vivem em situação de indi
gência, e que passariam a receber benefícios em valor
de aproximadamente R$58,30/ano per capita, algo
em torno de R$30,OO/mês por família ou R$1,OO/dia
por família.

Apesar de certamente não ser desejável ou ideal
o caráter de puro assistencialismo do programa pro
posto, é ele inevitável no caso brasileiro, tendo em vis
ta a gravidade do problema sócioeconômico vivido
por larga faixa da população de nosso País.

Por outro lado, o valor do auxílio proposto, inega
.velmente diminuto se individualmene considerado, cer
tamente será adequado para garantir a geração de mul
tiplicàdos efeitos, pois em muito contribuirá para reduzir
i:i insuficiência alimentar crônica das pessoas cuja situa
ção econômica ás. coloca· abaixo da··linha de pobreza
absoluta, em condições de Vida subumana, minorando,
er'!'! conseqüência, seus problemas de saúde.

. Os efeitos a que nos referimos serão certamene
obtidos se o fornecimento dos beneffCios for racional
mente regulamentado na legislação'í'.lfraconstitucio-
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PSi.VPCdoB

PUPST/PSL

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PSB

Antonio Feijão
Badu Picanço
Evandro Milhomen

com testes de interesses, aptidão e habilida
des, entre outros. (NR)"

Art. 3º Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta)
dias após a sua publicação.

Justificação

O adolescente em conflito com a lei precisa rece
ber escolaridade, pois em geral não a tem, bem como
ser instruído e treinado em uma profissão ou ofício a fim
de se recuperar para a vida em sociedade.

Mas, se a profissão ou o ofício que lhe ensinarem
não for o da sua vocação de muito pouco lhe servirá,
podendo até contribuir para que não se adapte ou tenha
mais dificuldade em se adaptar à instituição onde está
em regime de semiliberdade ou de internação.

Ao diagnosticar quais as melhores possibilidades
para a escolha de uma profissão ou ofício, oferece-se
ao adolescente mais chances de sentir motivação para
prosseguir buscando condições dignas de vida, ao in
vés de retornar ao crime como única possibilidade inte
ressante.

Por acreditarmos que os testes de orientação vo
cacional são de suma importância para a ressocia- liza
ção do adolescente infrator, bem como para mantê-lo in
teressado durante o período em que permanecer na enti
dade especializada, estamos apresentando este projeto
de lei, aperfeiçoando o Estatuto da Criança e do Adoles
cente neste assunto.

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999.
Deputada Miriam Rek;l.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - N;:tr!;:t
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Francisco Rodrigues PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 4

"Art. 124 ; ..

Art. 2º O inciso XI do art. 124 da Lei nº 8.069; de
13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:

XI - receber escolarização e profissio
nalização precedida de orientação vocacional,

..
• •••••••• •••• •••• ••••••••• ••••••• "." ~.. ••••• .j .'

§ 1Q É obrigatória a escolarização e a
profissionalização precedida de orientação
vocacional, com testes de interesse, aptidão e
habilidades, entre outros, devendo, sempre
que possível, ser utilizados os recursos exis
tentes na comunidade (NR).

Brasília, 3 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Solicito a gentileza de retirar de tramitação

Requerimento de Informações nº 1.515/99, de minha
autoria.

Renovando protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 

Deputada Teima de Souza, PT - SP.

PROJETO DE LEI N2 2.192, DE 1999
(Da srª Miriam Reid)

Altera artigos da Lei n2 8.069, de 13 de
julho de 1990 ..;. Estatuto da Criança e do
Adolescente - relativos a orientação vocaci
onal de adolescen1es em conflito com a lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 120 da Lei nº 8.069, de 13 de

julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 120 .

nal, de forma a condicioná-lo, pelo menos, à matrícula
em estabelecimento de ensino das crianças em idade
escolar, à apresentação de seu cartão de vacinação,
à participação dos adultos em programas de alfabeti
zação, de habilitação profissional e de colocação no
mercado de trabalho.

Eis as razões que nos levam a contar com a
aprovação da presente proposição pelos ilustres Co
legas Parlamentares, que certamente consistirá no
início do resgate da dívida social, que vem se acumu
lando de forma dramática em nosso País.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado José fndio.

T.S.OF Nº 100/99

.............................................................
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PSDB
PFL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

BAHIA

PL
PTB
PT
PFL
PT
PFL
PFL
PFL
PT
PFL
PT

Eujácio Simões
Félix Mendonça
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaques Wagner
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
Nelson Pellegrino
Paulo Magalhães
Waldir Pires
Presentes da Bahia: 11

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PL
Olavo Calheiros PMDB
Presentes de Alagoas: 4

SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC
Presentes de Sergipe: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 2

PARAíBA

Carlos Dunga PMDB
Presentes da Paraíba: 1

RONDONIA

Marinha Raupp PSDB
Presentes de Rondônia: 1

ACRE
PPS
PT
PSDB
PFL

Márcio Bittar
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 4

TOCANTINS
Igor Avelino PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes de Tocantins: 3

Babá
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
José Priante
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 8

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB
Francisco Garcia PFL
Presentes do Amazonas: 2

Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 5

PARÁ
PT
PFL
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PFL
PFL

CEARÁ

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

Paes Landim
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 2

Adolfo Marinho
Léo Alcântara
Nelson Otoch
Ubiratan Aguiar
Presentes do Ceará: 4

PIAuí
PFL
PT

RIO GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PPB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB
João Magno PT
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Romel Anizio PPB
Vittorio Medioli PSDB
Presentes de Minas Gerais: 12
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MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 1

GOIÁS

PUPSTIPSL

PARANÁ

PSOB
PT
PSOB
PT
PT
PPS

Basílio Villani
Or. Rosinha
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Padre Roque
Rubens Bueno
Presentes do Paraná: 6

MATO GROSSO

Uno Rossi PSOB
Ricarte de Freitas PSOB
Welinton Fagundes PSOB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 2

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
Pedro Bittencourt PFL
Presentes de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL
Augusto Nardes PPB
Germano Rigotto PMOB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Nelson Proença PMOB
Waldir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 7

Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Presentes de São Paulo: 24

Jovair Arantes PSOB
Ronaldo Caiado PFL
Presentes de Goiás: 2

EspíRITO SANTO

João Coser PT
Ricardo Ferraço PSOB
Presentes do Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSOB
Almerinda de Carvalho PFL
Carlos Santana PT
Celso Jacob POT
Or. Heleno PSOB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB
João Mendes PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Salomão POT
Milton Temer PT
Miriam Reid POT
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Rodrigo Maia PTB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Alberto Mourão PMOB
Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Kandir PSOB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi PSOB
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
José Machado PT
Julio Semeghini PSOB
Marcelo Barbieri PMOB
Milton Monti PMOB
Moreira Ferreira PFL
Ricardo Berzoini PT
Silvio Torres PSOB
Vadão Gomes PPB
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PSB/PCdoB

PIAuí

PMDB
PFL

BAHIA

PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PPB

SERGIPE

PPB
PSDB
PT
PSDB

PERNAMBUCO

PFL
PSDB
PT
PSB
PFL
PMDB
PPB

Aroldo Cedraz
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Jairo Azi
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 6

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB
Cabo Júlio PL PL/PST/PSL
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Ibrahim Abi-Ackel . PPB

Cleo~âncio Fonsec3.
José Teles
Marcelo Déda
Sérgio Reis
Total de Ausentes: 4

Antônio Geraldo
Carlos Batata
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Joel De Hollanda
José Chaves
Pedro Corrêa
Total de Ausentes: 7

Adauto Pereira
Avenzoar Arruda
Damião Feliciano
Marcondes Gadelha
Total de Ausentes: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 3

PARAíBA

PFL
PT
PMDB
PFL

Gessivaldo Isaías
Mussa Demes
Total de Ausentes: 2

PUPST/PSL

ACRE

PFL

PARÁ

PT

AMAZONAS

PFL

MARANHÃO

PMDB
PMDB
PFL
PFL
PFL

MARANHÃO

PMDB
PST
PSDB

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

RORAIMA

PPB
PFL
PFL

Amon Bezerra
Moroni Torgan
Roberto Pessoa
Total de'Auaentes: 3

Pedro Novais
Remi Trinta
Sebastião Madeira
Total de Ausentes: 8

CEARÁ

PSDB
PFL
PFL

Albérico Filho
Gastão Vieira
Mauro Fecury
Nice Lobão
Paulo Marinho

Freire Júnior
Total de Ausente: 1

José Aleksandro
Total de Ausente: 1

TOCANTINS

PMDB

Átila Lins
Total de Ausente: 1

RONDONIA

PFL:
PTB
PFL

Expedito Júnior
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Total de Ausentes: 3

Valdir Ganzer
Total de Ausente: 1

Jurandil Juarez
Total de Ausente: 1

Almir Sá
Elton Rohnelt
Luis Barbosa
Total de Ausentes: 3

AMAPÃ

PMDB



60512 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

RIO DE JANEIRO

PFL
PST
PMDB
PT
PMDB
PT
PTB
PFL

GOIÁS

PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PFL
PMDB

DISTRITO FEDERAL

PSDB
PMDB

Maria Abadia
Ricardo Noronha
Total de Ausentes: 2

Geovam Freitas
Lidia Quinan
Nair Xavier Lobo
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 6

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
Marisa Serrano PSDB
Total de Ausentes: 3

PUPST/PSL

Magno Malta PTB
Nilton Baiano PPB
Total de Ausentes: 2

Jaime Martins
Lincoln Portela
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Saraiva Felipe
Virgílio Guimarães
Walfrido Mares Guia
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 13

EspíRITO SANTO

MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB
Total de Ausente: 1

PARANÁ

PSDB
PMDB
PPB
PSDB

SANTA CATARINA

PMDB
PPB
PPB
PT

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PT
PT
PPB
PT
PT
PSDB

Adão Pretto
Alceu Collares
Esther Grossi
Fernando Marroni
Júlio Redecker
Luiz Mainardi
Paulo Paim
Veda Crusius
Total de Ausentes: 8

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro a
sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 8,
às 14 horas. Convoca também Sessão Extraordinária
para amanhã, após a ordinária, ambos com as seguin
tes Ordens do Dia.

Alex Canziani
Hermes Parcianello
José Janene
Odílio Balbinotti
Total de Ausentes: 4

Edison Andrino
Hugo Biehl
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Total de Ausentes: 4

PSB/PCdoB

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

PPB
PST
PSB
PT
PT
PPS
PSDB
PT
PSDB

PPB
PT
PDT
PST
PCdoB
PFL
PT
PMDB
PDT
PSB
PPB
PDT

Cunha Bueno
De Velasco
Dr. Evilásio
João Paulo
José Dirceu
Rubens Furlan
Salvador Zimbalsi
Teima de Souza
Xico Graziano
Total de Ausentes: 9

Alcione Athayde
Antonio Carlos Biscaia
Eber Silva
Francisco Silva
JanJira Feghali
Laura Carneiro
Luiz Sérgio
Mattos Nascimento
Miro Teixeira
Paulo Baltazar
Simão Sessim
Wanderley Martins
Total de Ausentes: 12

SÃO PAULO
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ORDEM DO DIA
(ÀS 16 HORAS)

1
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMA~DOS

DEPUTADOS PARA A COMISSAO
REPRESENTATIVA DO CONGRESSO NACIONAL

(ART. 58 § 4° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL)

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, ele art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Discussão

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 85-B, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nO 85-A, de
1999, que acrescenta o art. 76 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela admissibilidade, contra os votos dos
Deputados Sérgio Miranda, Geovan Freitas, Júlio
Delgado, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela,
José Dirceu, Marcelo Déda, Ibrahim Abi-Ackel, Luiz
Antônio Fleury, Fernando Coruja, José Roberto
Batochio, José Antônio e Bispo Rodrigues. O
Deputado Sérgio Miranda apresentou voto em
separado (Relator : Sr. Eujácio Simões); e da
Comissão Especial pela aprovação desta, com
substitutivo. e pela admissibilidade e, no mérito. pela
rejeição das emendas nOs 1. 2. 3, 4. 5. 6 e 7.
apresentadas na Comissão. Apresentaram votos em
separado o Deputado Celso Jacob e. em conjunto. os
Deputados SérgiO Miranda. Arlindo Chinaglia. Dr.
Rosinha, João Coser, Padre Roque e Pedro Eugênio.
Foram rejeitados os destaques nOs 1, 3, 4, 5 e
prejudicado o de nO 2 (Relator: Sr. Pinheiro Landim).

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 96-B, DE 1992
(DO SR. HÉLIO BICUDO)

Continuação da discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nO 96-A, de
1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário; tendo pareceres da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade (Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e
da Comissão Especial, pela aprovação, com

substitutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição nOs 112-Al95, 368-Al96 e 500-Al97,
apensadas; pela admissibilidade de todas as
emendas apresentadas na Comissão e, no mérito,
pela aprovação das de nOs 1/95, 2/95 e 4/95
(apresentadas na legislatura anterior) e das de nOs 1,
2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,40,42,
43, 44 e 45; pela rejeição das Propostas de Emenda
à Constituição nOs 127-Al95 e 215-Al95, apensadas,
e das emendas nOs 3/95 (apresentada na legislatura
anterior) e 4,6, 17,22,23,25,30,32,34,38 e 41,
nos termos do parecer da Relatora, que apresentou
complementação e reformulação parcial de voto.
Apresentaram votos em separado o Deputado
Antônio Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputados
Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires, Nelson
Pellegrino, Antônio Carlos Biscaia, José Pimentel,
Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprovados os
destaques de nOs 247,72,79,298,70,51,281,296,
42, 33, 293, 27, 88, 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatórios parciais dos Deputados Luiz
Antônio Fleury e Renato Vianna; rejeitados osde nOs
297, 291, 251, 23, 220, 82, 155, 50, 292, 295, 233,
256,283,221,177,184.286,25,216,219,162,200,
218, 240, 201, 274, 217, 248, 101 e os destaques
dos relatórios parciais dos Deputados José Roberto
Batochio e Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de
nOs 156,38,40,241, 71, 83, 37, 86, 154, 13, 134,
112,208,24,280 ,212,213,211,113,210,34,78,
111 e 59 (Relatora: Sr' Zulaié Cobra).

Tendo apensadas as PECs nOs 112-Al95, 127-Al95,
215-Al95, 368-Al96 e 500-Al97.

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 7-B, DE 1999
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 7-A, de 1999, que dá nova
redação ao inciso XXIX do artigo 7° e revoga o artigo
233 da Constituição Federal; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade desta, com substitutivo (Relator:
Sr. Osmar Serraglio); e da Comissão Especial pela
aprovação desta e da de nO 264, de 1995, apensada,
com substitutivo, contra os votos dos Deputados
Avenzoar Arruda, Celso Jacob, Záire Rezende,
Ricardo Maranhão, Valdeci Oliveira e Ana Catarina,
com votos em separado dos Deputados Celso Jacob
e Valdeci Oliveira, sendo que o parecer da Deputada
Ana Catarina passou a constituir voto em separado.
O Deputado Ricardo Maranhão apresentou
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declaração de voto (Relator: Sr. Silas Brasileiro).
Tendo apensada a PEC nO 264/95.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nO 177/89)

N° 90/99 (PODER EXECUTIVO) - Altera os arts. 88 e
121 da Lei Complementar nO 75, de 20 de maio
de 1993, que dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-99
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 16-03-00

1.2 PROJETOS DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS:
(art. 216, § 1°)

N° 57/99 (INALDO LEITÃO) - Altera a redação do art.
39 e acrescenta o Titulo XI ao Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-99

N° 56/99 (INOCÊNCIO OLIVEIRA) - Cria a Comlssâo
permanente de combate ao narcotráfico.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24. 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com art.132, § 2°)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI:

N° 1.176-A195 (PODER EXECUTIVO) - Estabelece os
princípios e as diretrizes para o Sistema
Nacional de Viação e dá outras providências.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 88·A199 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLÇ>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Santa Luzia
de Mossoró, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade
de Mossoró, ~stado do Rio Grande do Norte.

DECURSO: 28 SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 92-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLç>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Emissora Sarandiense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Sarandi,
Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 98-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLç>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio
Ibitinga Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ibitinga, Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 99-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora de
Mirassol Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Mirassol, Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 100-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, . COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sistema Nova Difusora
ltda., para explorar serviço de radiodifusao
sonora em onda média, na cidade de Olímpia.
Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60515

ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 102·Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Morada do Sol
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de
Araraquara. Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 103-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à O Diário Rádio e
Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Sertãozinho, Estado de São
Paulo.

DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 110-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Educativa
Nordeste, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Lagoa
Vermelha, Estado do RIO Grande do Sul.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 192-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio
Meteorologia Paulista Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Ibitinga, Estado de São
Paulo.

DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 195-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Agreste Comunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada. na localidade de
Nova Cruz. Estado do Rio Grande do Norte.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 210-AI99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Excelsior de
Comunicação Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na
localidade de Ibiúna. Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 217-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação José
Resende Vargas de Rádio, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Rio Paranaíba, Estado de Minas
Gerais.

DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 220-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão do Sistema Evangelizador de Ràdio
Difusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Jaboticabal, Estado de São Paulo.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 222-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Empresa Chapadense de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Chapadão do Sul, Estado de
Mato Grosso do Sul.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 224-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Bom Jesus de Rádio e
Televisão. para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.
com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99
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N° 225-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Interativa Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Aguaí,
Estado de São Paulo.

DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 227-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Paraguaçu Paulista FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade
de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo.

DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 228-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicações
Patrocinio Paulista S/C Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. na localidade de Patrocinio Paulista,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 229-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Costa Branca Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de
Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 245-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLç>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação João XXIII 
Rádio Por Um Mundo Melhor, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Governador Valadares, Estado de
Minas Gerais.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 250-AI99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLç>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora da
Campanha Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Campanha, Estado de Minas Gerais.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 253-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLç>GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Organização Guaratubana de
Comunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Guaratuba, Estado do Paraná.

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 254-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Miraguai Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de
Miraguai. Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO:2B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 255-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Empresa Mutum de
Comunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Nova Mutum, Estado do Mato
Grosso.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 261-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Gazeta Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 266-AI99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
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INFORMÁTICA} - Aprova o ato que outorga à
Rádio Alvorada FM de Salinas Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqOência modulada, na localidade de Salinas,
Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 269·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza a
Prefeitura Municipal de Capinópolis, a executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Capinópolis, Estado de
Minas Gerais.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 282·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão á Rádio e TV Maira Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de
C~ndeias do Jamari, Estado de Rondônia.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 293·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
pennissao á Brasil Amazônia Comunicação e
Empreendimentos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüênCia
modulada, na localidade de Redenção. Estado
do Pará.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 295·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Rádio Educacional de
Jatai, 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 Jatai, Estado de Goiás.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 296·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão à Rede União de Rádio e Televisão
Ltda., para explorar sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, na cidade de Rio Branco, Estado do
Acre.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 299·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Pioneira Stéreo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 306·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Dom Bosco, para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos. na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 252·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Ibirá Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. na cidade de Ibirã,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 290·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cultura de
Pederneiras Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Pederneiras, Estado de São Paulo.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 94·Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Litoral Norte
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Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada. na cidade de
São Sebastião, Estado de São Paulo.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

tr 95·A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Sociedade Rádio
Circuito das Águas Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Caxambu, Estado de
Minas Gerais.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

tr 10S-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Vaiparaíso Uda..
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média. na cidade de Valparaiso.
Estado de São Paulo.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

... 193·A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Ràdlo Serra da Boa
Esperança Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda media. na CIdade
de Boa Esperança. Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N· 197-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à DMD Associados Assessoria e
Propaganda ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na localidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso.

DECURSO: 1- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 14-12-99

W . 203·Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cultural Venda Nova FM

.' Ltda., para explorar serviço de radiodifusão

sonora em freqüência modulada, na localidade
de Ibatiba, Estado do Espírito Santo.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 14-12-99

N° 207-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão à Gonçalves e Macheti Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média. na localidade de Primavera do
Leste, Estado do Mato Grosso.

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 221-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Novo Horizonte Ltda.• para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. na localidade de
Ibateguara. Estado de Alagoas.

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 283-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
perrmssão outorgada à Rádio Princesa Ltda.•
para explorar serviço de radIodifusão sonora
em freqüência modulada. na cidade de Lages.
Estado de Santa Catarina.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 285-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Pomerode Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média. na cidade de Pomerode. Estado
de Santa Catarina.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 292-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Educacional
Sant'Ana, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Caicó.
Estado do Rio Grande do Norte.

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99
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N° 297-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão â Rádio Princesa das Matas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na localidade de Viçosa,
Estado de Alagoas.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 29B-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora da Abadia. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 300-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza a
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba a
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rio
Paranaíba, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 1· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14·12-99

N° 303·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a.
concessão outorgada à Rádio Sul Fluminense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de Barra
Mansa. Estado do Rio de Janeiro.

DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 307-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga a
concessão à Fundação Cultural e Educacional
de Itajaí Ltda.. para executar sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Itajaí, Estado de
Santa Catarina.

DECURSO: 1li SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 332-A/99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Matogrande de Rildio e
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na
localidade de Touros, Estado do Rio Grande do
Norte.

DECURSO: 111 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 14-12-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 2.451196 (SERAFIM VENZON) - Dispõe sobre
reservas de vagas para agricultores ou. filhos
destes nas escolas de ensino médio e superior.

DECURSO:3l1 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 4.325198 (VIC PIRES FRANCO) - Dispõe sobre a'
prestação de serviço gratl!,ito..ê comunidade
carente. por parte do profissional que estudou
gratuitamente em curso ou faculdade mantido
pela união ou Estado. ou mesmo com bolsas
de estudos doadas pelo Poder Público.

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 4.776198 (MILTON TEMER) - Altera o parâgrafo
único do art. 19 da Lei nO 9.249. de 26 de
dezembro de 1995.

DECURSO:3l1 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 53199 (PROFESSOR LUIZINHO) - Estabelece o
número máximo de alunos por classe na
educação básica. (E seus apensados PL. nOs:
640/99, 731/99 e 1.521/99).

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 415199 (ALCEU COLLARES) - Altera a Lei nO
9.394. de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação.

DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 528/99 (ÊNIO BACCI) - Dispõe sobre a inserção
nas faturas de energia elétrica. água e telefone,
dispositivo que faculte ao usuário a doaçAo de .
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quantia detenninada em dinheiro, para clubes
de futebol, hospitais públicos e privados e
organizações não governamentais - ONGs,
sem fins lucrativos e dá outras providências.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 655/99 (SERAFIM VENZON) - Obriga as emissoras
de televisão a dublar filmes estrangeiros, nos
percentuais que estabelece.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 701/99 (ÊNIO BACCI) - Dá acesso à Carteira
Nacional de Habilitação, categorias "D" e "E",
aos motoristas que não tenham cometido
infrações gravíssimas, ou reincidido em
infrações graves.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 961/99 (CHICO DA PRINCESA) - Dispõe sobre a
realização de sorteios de prognósticos pela
Caixa Econômica Federal.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.273/99 (FLÁVIO DERZI) - Proíbe o emprego de
telhas e chapas de cimento-amlanto em obras
financiadas com recursos públicos federais.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 3.465/97 (JOSÉ DE ABREU) - Regula a realização
de loteamentos para a Implantação de
condominios residenciais populares, em zona
de expansão urbana dos Municípios.

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
(Art. 164, § 1°)
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR (art. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 2°)

PROJETOS DE LEI:

N° 710/99 (Dr. HÉLIO) - Altera a redação do artigo 61
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro

(Apensados: PL. nO s: 1.047/99 e 1.930/99).

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.825/99 (Dr. ROSINHA) - Assegura aos
portadores de deficiência física, visual, auditiva
ou mental, que estiverem sendo submetidos a
processo de reabilitação, o transporte gratuito
em linhas de ônibus.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.926/99 (ALBERTO MOURÃO) _ Institui o dia do
radialista.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 50/99 (LÉO ALCÂNTARA) -Altera a Lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para fins de
flexibilização da aplicação do disposto no § 1°
do art. 261 à categoria dos motoristas
profissionais.

(Apensados: PL nOs 116/99; 146/99; 211/99; 284/99;
962/99; 1.064/99; 108/99; 1.135/99: 1.369/99; 1.401/99;
1.403199; 1.547/99; 1.692199; 1.905/99 e 2.060/99).
DECURSO: 1· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 1.308199 (CORONEL GARCIA) - Revoga o mClso
VII do art. 19 e altera a redação dos mClsos 11 e
111 do art. 22 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997.

DECURSO: l' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12·99

N° 1.671199 (RICARDO NORONHA) - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de bolsistas no exterior,
financiados pelo Poder Público, de prestar
serviços no País, por igual tempo ao de
recebimento da bolsa de estudos.

DECURSO: 1· SESSÃO
ÚLTIMASESSÁO: 14-12-99

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR
(Art. 137, § 1°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 137, § 2°)

PROJETOS DE LEI:

N° 1.992199 (BABÁ) - Dá nova redação ao § 2° do art.
5°, da Lei n° 8.112191, que "dispõe sobre a
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reserva de vaga para portadores de deficiência"
e acrescenta os parágrafos 3° e 4°.

DECURSO: 3D SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.998/99 (PEDRO FERNANDES) - Cria o Fundo
Nacional de Saneamento - FUNASAN,
destinado a dar suporte financeiro à Política
Nacional de Saneamento, e dá outras
providências.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLnMASESSÃO: 10-12-99

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE
• Dezembro de 1999 -

OS 4a·feira 15:00 LUIz Sérgio
15:25 SilVIO Torres

10 Sa·feira 10:00 Lamartlne Posella
10:25 Euler Morais
10:50 Ronaldo Vasconcellos
11 :15 Gilmar Machado
11 :40 Eliseu Moura
12:05 Antonio Feijão
12:30 Airton Cascavel
12:55 Luiz 8ittencourt
13:20 Sampaio Dória

13 2a·feira 15:00 Clementino Coelho
15:25 Fernando Marroni
15:50 Manoel Castro
16:15 Antônio do Valle
16:40 Nicias Ribeiro
17:05 Antonio Carlos 8iscaia
17:30 Pinheiro Landim
17:55 José Carlos Vieira
18:20 Xico Graziano

14 3D·feira 15:00 Juquinha
15:25 João Grandão

15 4a·feira 15:00 Agnaldo Muniz
15:25 João Mendes

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 3.808-A, DE 1997

(DO SR. JOSÉ PIMENTEL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei na 3.808, DE 1997, que cria o Fundo de
Universalização das Telecomunicações; tendo
parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática pela aprovação, com
substitutivo, deste, do de na 3.938/97, apensado,
das emendas nas 1/99 e 3/99, apresentadas a

este, das emendas nas 1/98, 3/98, 4/98, 5/98,
6/98, apresentadas ao Projeto de Lei na 3.938/97,
apensado, das emendas nOs 4:-S/99, 5-S/99, 7
S/99, 15-S/99, 27-S/99 e 30-S/99, apresentadas
ao substitutivo, e pela rejeição das emendas nas
2/99 e 5/99, apresentadas a este, das emendas
nas 2/98, 7/98 e 4/99, apresentadas ao Projeto de
Lei na 3.938/97, apensado, e das emendas nas 1
S/99, 2-S/99, 3-S/99, 6-S/99, 8-S/99, 9-S/99, 10
S/99, 11-S/99, 12-S/99, 13-S/99, 14-S/99, 16
S/99, 17-S/99, 18-S/99, 19-5/99, 22-S/99, 23-S/99
e 28-S/99 apresentadas ao substitutivo, com votos
em separado dos Deputados Bispo Wanderval e
Walter Pinheiro (Relator: Sr. Salvador Zimbaldi).
Pendente de pareceres da Comissões: de
Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação.
Tendo apensado o PL na 3.938/97.

PRIORIDADE

Discussão

2
PROJETO DE LEI N° 2.961-A, DE 1997

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei nO 2.961, de 1997, que altera dispositivos da
Lei na 4.898, de 9 de dezembro de 1965, com a
redação dada pelas Leis nas. 6.657, de 5 de junho
de 1979, e 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e
da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, no mérito pela aprovação,
com substitutivo, com votos em separado dos
Deputados André Benassi e Osmar Serraglio
(Relator: Antônio Carlos Biscaia).

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, ele art. 202 do Regimento Interno)

Discussão

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 407-D, DE 1996
(DO SR. LUCIANO CASTRO E OUTROS)

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição na 407-C, de
1996, que altera a redação do artigo 100 da
Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
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4
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° 7-B, DE 1999
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 7-A, de 1999, que dá
nova redação ao inciso XXIX do artigo 7° e revoga
o artigo 233 da Constituição Federal; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela admissibilidade desta, com
substitutivo (Relator: Sr. Osmar Serraglio); e da
Comissão Especial pela aprovação desta e da de
nO 264, de 1995, apensada, com substitutivo,
contra os votos dos Deputados Avenzoar Arruda,
Celso Jacob, Zaire Rezende, Ricardo Maranhão,
Valdeci Oliveira e Ana Catarina, com votos em
separado dos Deputados Celso Jacob e Valdeci
Oliveira, sendo que o parecer da Deputada Ana
Catarina passou a constituir voto. em separado. O
Deputado Ricardo Maranhão apresentou
declaração de voto (Relator: Sr. Silas Brasileiro).
Tendo apensada a PEC nO 264/95.

5
APRECIAÇÃO PRELIMINAR

(Artigo 144, do Regimento interno)

Apreciação preliminar do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei nO 3.179-B, de 1997, do Senado Federal, que
autoriza o Poder Executivo a alterar a razão social
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - CODEVASF, nos termos que
especifica e dá outras providências.

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 25/99

A - Requerimentos:

Dos Srs. Clementino Coelho e Vanessa Grazziotin - que
"solicitam seja convidado o Senhor Ministro
Extraordinário de Política Fundiária para prestar
esclarecimentos sobre a grilagem de terras na

Amazônia e a aquisição de imóveis rurais por
estrangeiros residentes no País ou pessoas jurfdicas
autorizadas a funcionar no Brasil".

B - Proposições sujeitas à apreciação pelo
Plenário da Casa:

URGÊNCIA
(Art. 155 do RICO)

PROJETO DE LEI N° 4.300/98 - do Sr. Saulo Queiroz _
que "dispõe sobre renegociação de dívidas originárias
do crédito rural de que trata o art. 13 da Lei nO 7.827, de
27/09/~9, e dá outras providências". (Apensados: PLs
nOs-J.466/98, 443/99 e 1.741/99).
REl.· TOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

I

PARECER: favorável a este, com seis emendas e à
emenda nO 2, apresentada na Comissão, e contrá~o às
de nOs 1, 3, 4 e 5 e aos PLs nOs 4.466/98, 443/99 e
1.741/99, apensados

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 156/99 - do Sr. Bispo Wanderval _
que "regulamenta o art. 5°, inciso XXVI da Constituição
Federal". (Apensado: PL nO 653/99).
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO
PARECER: contrário a este e favorável a seu apensado,
PL nO 653/99

C - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 928/99 - do Sr. Miro Teixeira - que
"regulamenta o disposto no § 7° do art. 201 da Emenda
Constitucional nO 20".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.655/98 - do Sr. Silas Brasileiro _
que "dispõe sobre a distribuição e aplicação gratuita de
vacina contra a febre aftosa para produtores rurais com
até (cem) cabeças de gado".
RELATOR: Deputado FRANCiSCO COELHO
P~RECER: favorável
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PROJETO DE LEI N° 950/99 - do Sr. Nilson Mourão·
que "dispõe sobre a formação de cinturões verdes no
entorno de núcleos urbanos e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI
PARECER: favorável, com duas emendas

PROJETO DE LEI N° 3.524/97 - do Sr. Abelardo Lupion
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade, quando da
importação de produtos agrícolas, de aquisição de uma
parcela no mercado interno".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Roberto Balestra em 27/10/99.

PROJETO DE LEI N° 2.544-A/96 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "cria o Programa Nacional de
Recuperação da Cotonicultura e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado Carlos Dunga em 24/11/99.

PROJETO DE LEI N° 4.389/98 - do Sr. João Coser 
que "cria o Programa de Recuperação do Solo Agrícola
das pequenas propriedades rurais e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável, com emenda
VISTA CONJUNTA aos Deputados Silas Brasileiro e
Carlos Batata, em 24/11/99.

PROJETO DE LEI NO 868/99 - do Sr. Gilberto Kassab
que "dispõe sobre a criação do Programa de
Microdestilarias de Álcool - PROMICRO, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.904-A/96 - do Sr. Nelson Meurer
• que "altera a Lei nO 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
que 'regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras
providências'".
RELATOR: Deputado ROMEL ANlzlO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 687-A/95 - do Sr. Koyu lha - que
"dispõe sobre a política pesqueira nacional, regula a
atividade pesqueira e dá outras providências".
(Apensados: PLs nOs 825/95, 1.273/95, 2.965/97,
3.016197 e 3.331/97).
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
PARECER: favorável, com substitutivo, a este, aos
apensados, PLs nOs 825/95, 1.273/95, 2.965197,
3.016197 e 3.331/97, e à emenda nO 9 e contrário às de
nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, apresentadas na Comissão,
com adoção parcial do substitutivo da CDCMAM

PROJETO DE LEI N° 2.515-A/96 - do Sr. Adão Pretto e
Outros - que "dá nova redação à Lei nO 8.847, de 28 de
janeiro de 1994, que 'díspõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR e dá outras
providências'".
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO
PARECER: contrário a este e às sete emendas
apresentadas na Comissão

PROJETO DE LEI N° 3.753/97 - do Sr. Roberto Pessoa
- que "dispõe sobre a vedação de exigência de hipoteca
de bens imóveis, como garantia real, no momento da
concessão de empréstimos ou financiamentos a micro e
pequenas empresas e produtores rurais, pessoas físicas
ou jurídicas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 4.169/98 - do Sr. Paulo Lima - que
"estabelece incentivos aos proprietários rurais com mais
de 1000 (um mil) ha de área que contratem os serviços
de agrônomo ou de veterinário". (Apensado: PL nO
543/99).
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALLE
PARECER: favorável a este, com emenda, e contrário a
seu apensado, PL nO 543/99

PROJETO DE LEI N° 1.D54/99 - do Sr. Maluly Netto 
que "introduz alterações no Decreto-Lei n° 221, de 28 de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre proteção e estímulo
à pesca".
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA
PARECER: favorável, com emenda substitutiva

PROJETO DE LEI N° 1.188/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o art. 105 da Lei nO 4.504, de 30 de
novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, para permitir a utilização de títulos da dívida
agrária em dação em pagamento, pela metade do valor
de face, de dívidas correntes de operações de crédito
rural".
RELATOR: Deputado NILTON CAPIXABA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.364/99 - do Sr. Luiz Mainardi 
que "cria o Programa Nacional de Habitação Rural".
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA .
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 523/99 - do Sr. Padre Roque - que
"altera o artigo 5° da Lei n° 9.701, de 18 de novembro
de 1998". (Apensado: PL nO 989/99).
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS.
PARECER: favorável, nos termos da emenda
apresentada na Comissão, e contrário ao PL 989/99,
apensado
VISTA ao Deputado João Grandão em 24/11/99.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"DEBATE SOBRE A LEI POSTAL".
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EXPOSITORES:
- Sr. MOUSSIBAHOU MAZOU. Vice-Diretor Geral da
Secretaria Intemacional da União Postal Universal
- Sr. CARLOS SILVA. Presidente do Conselho de
Operações Postais da União Postal Universal e Membro
do Conselho de Administração dos Correios de Portugal
- Sr. RICHARD ADAMS. Especialista da Equipe do
Correio Britânico. responsável pela elaboração do
Projeto de Lei de Reforma Postal Britânico

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a Sessão
Última Sessão: 10/12/99

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.366/98 - do Sr. Hermes
Parcianello - que "acrescenta o parágrafo 2° ao art. 3°
da Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelecendo remuneração às emissoras de
radiodifusão sonora que retransmitem o programa oficial
dos Poderes da República"
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso:4a Sessão
Última Sessão: 09/12/99

PROJETO DE LEI N° 1.952199 - do Sr. Gilberto Kassab
- que "dispõe sobre os incentivos fiscais para
investimentos em projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico de empresas prestadoras
de serviço de telecomunicações no Brasil".
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 117/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.617/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) - que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos. e dá outras
providências". (Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
e;.RECER: a ser proferido.
O Deputado Bispo Rodrigues apresentou voto em
separado em 24/11/99.

PAU T A N° 104/99

o - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.072-A/98 - do Sr. Sérgio
Cameiro - que "dispõe sobre a obtenção de permissão
para dirigir por menores acima de 16 anos, e dá outras
providências". (Apensados os PL's N°s 4.129/98 e
4.135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade.
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e dos Projetos de Lei nOs 4.129/98 e 4.135/98,
apensados.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara. em 30/11/99.

PROJETO DE LEI N° 391/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera inciso 11, do art. 198 da Lei nO 8.069, de
13/07/1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade. falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado José Antõnio. em 30/11/99.

PAU T A N° 107/99

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
476/97 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
"inclui artigo ao Título IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais, estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 3° do art. 40 e o § 2° do
art. 202 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.]
PARECER: a ser proferido.

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)
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PROJETO DE LEI N° 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia 
que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenômenos de violência por ocasião de competições
esportivas e dá outras providências". (Apensados: PL
nOs 865/95, 928/95, 1.081/95 e 2.141/96)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e
dos PL nOs 865/95, 928/95, 1.081/95 e 2.141/96,
apensados, nos termos do substitutivo apresentado.

PROJE",'O DE LEI N° 2.259/96 - do Sr. DominglJd
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de Primeiro Emprego".
(Apensados os PL's N°s 4.151/98 e 4.847/98)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos Projetos de Lei nOs
4.151/98 e 4.847198, apensados, na forma dos
substitutivos apresentado.

c - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.238-B/95 - do Senado Federal
(PLS nO 69/95) • que "altera a Lei nO 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado S~RGIO MIRANDA.
PARECER: a ser proferido.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.224/95 - do Sr. João Coser 
que "inclui entre as contravenções penais a
discriminação consistente na exigência de 'boa
aparência', para fim de recrutamento e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA (PT/DF).
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão em 12108/99.

PAU T A N° 113199

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
9911995 - da Sra. Elcione Barbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nOs 144/95, 154/95,258/95,268/95,
326/96 e 56199)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com
emenda; pela admissibilidade da PEC 258/95, com
substitutivo; pela, admissibilidade das PEC's 268/95,

326/96, 144195 e 56/99, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154/95,
com substitutivo.

PAU T A N° 116/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O 2311999 -'do
Poder Executivo (MSC 489/1999) - que "acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PAU T A N° 119/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.029/1991 - do Sra. Fátima
Pelaes - que "dá nova redação ao artigo 32 da Lei
7.537, de 02 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o
cheque". Apensados: (PL 2230/1991,PL 4025/1993,PL
4064/1993,PL 992/1995,PL 2391/1996,PL 338211997,PL
2578/1996,PL 1169/1999,PL 18611999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas; e pela anti-regimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim.

B - Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.620/1996 - do Sr. Paes Landim
que "altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho de 1974, que
"dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 123/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
Sr. Paulo Bemardo - que "altera a redação do art. 1°,
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inciso I, alínea "g" da Lei Complementar nO 64, de 1990,
que declara inelegível o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercicio de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável". (Apensados:
PLC 27/1995, PLC 3211995, PLC 62/1995 e PLC
76/1996)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar nO 32195 e 62195, apensados, e, no
mérito pela sua rejeição; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nO 76/96 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27/95, e, no mérito, pela sua aprovação.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.411A11996 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "fixa normas gerais para a prática do
naturismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e, no
mérito, pela aprovação deste e das emendas, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 503/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa, em 30/06/99.

PAU T A N° 124/99

A·· Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "altera dispositivo da Lei n° 9.427, de
26 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PAU T A N° 134/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que

"altera os artigos 143 e 144 da Constituição Federal;'"
tomando o Serviço Militar voluntário e estendendo às
polícias militares e corpos de bombeiros militares a
competência para a formaç~o de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSE ANTONIO.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antãnio Carlos Konder Reis, em
30/11/99.

PAU T A N° 136/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.875/1993 - do Senado Federal
(PLS 125/90) - que "dispõ.e sobre a Políti~a Nac!onal de
Conservação e Uso RaCional de EnergIa e da outras
providências".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das Emendas nOs 3 e 4 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, na forma das 13 emendas oferecidas pelo
Relator e pela inconstitucionalidade da Emenda nO 1 e
injuridicidade da Emenda nO 2, ambas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
Lido o parecer em 23/11/99.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 23/11/99.

PROJETO DE LEI N° 3.780/1997 - do Senado Federal
(PLS 258/96) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
fotografia no titulo de eleitor e dá outras providências".
(Apensados: PL 1205/99)
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste e do apensado e, no mérito,
pela aprovação deste, nos termos do substitutivo, e pela
rejeição do apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.840/1996 - do Sr. Airton Dipp •
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de ~radução p~ra a
Língua Portuguesa de expressões escntas em Idioma
estrangeiro nas obras literárias, técnicas e científicas".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.

PAU T A N° 140/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 78/1999 - do
Senado Federal (PLS 518/99-C) - que "altera os arts. 88
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-~21 da Lei Complementar nO 75, de 20 de maio de
1993". (Apensado: PLC 90/99)
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: a ser proferido.

PAU T A N° 141/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
98/1999 - do Sr. Fernando Zuppo - que "altera o art. 30
da Constituição Federal, para acrescentar inciso
conferindo competência ao Município para determinar
atribuições de Vice- Prefeito".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela admissibilidade.

PAU T A N° 144/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 781-Al1999 - do Sr. Marcelo
Teixeira - que "modifica incisos dos arts. 22 e 24 da Lei
nO 9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: a ser proferido.

PAU T A N° 147/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
50/1995 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "acrescenta
parágrafo 3° ao art. 143 da Constituição Federal".
Apensados: (PEC 88/1995,PEC 209/1995)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA concedida ao Deputado Antônio Carlos Konder
Reis, em 30/11/99.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
123/1995 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova
redação ao inciso IV do art. 206 da Constituição
Federal". Apensados: (PEC 206/1996,PEC 9/1999,PEC
3211999)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade desta e das PECs nOs
206/95 e 9/99, apensadas, com emendas: e pela
admissibilidade da de nO 32199, com substitutivo.

PAU T A N° 148/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 77/1996 - do
Sr. Augusto Nardes - que "regulamenta o inciso I do
artigo 7° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e
falta de técnica legislativa.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.102A11993 - do Senado
Federal (PLS 152/91) - que "regula a garantia
constitucional da inviolabilidade de dados; define crimes
praticados por meio de computador; altera a Lei nO
7.646, de 18 de dezembro de 1987, que "dispôe sobre a
proteção da propriedade intelectual de programas de
computador e sua comercialização no Pais, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e das emendas de nOs 2 a
4/99, nos termos do substitutivo: e pela rejeição da
emenda de nO 1/99.

PROJETO DE LEI N° 439/1999 - do Sr. Rubens Bueno
que "dá nova redação ao art. 2° e ao § 2° do art. 39 da
Lei nO 8.935, de 18 de novembro de 1994, que
"~egulamenta o art. 236, da Constituição Federal,
dispondo sobre serviços notariais e de registro".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.044B/1995 - do Sr. Antonio
Carlos Pannunzio - que "concede isenção de imposto de
renda para os prêmios em dinheiro, auferidos em
concursos de produção intelectual, promovidos em todo
território nacional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, com emenda.

PAU T A N° 150/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
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URGÊNCIA (art.155 do RI)

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.650-Al1994 - que "dispõe sobre bebidas".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. com emendas.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.993/1990 • do Senado Federal
(PLS 63/89) - que "dispõe sobre a construção de
logradouros, de edifícios de uso publico e de veículos de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência física. nos termos
dos arts. 227, § 2°, e 244 da Constituição". (Apensados:
PL 4540/98, PL 1190188, PL 2702189. PL 1281/88, PL
952191, PL 1027/91. PL 1721/91. PL 2872/92, PL
3037/92, PL 3112/92, PL 2102/96. PL 2800/97, PL
4761/98. PL 3485/97)
RELATOR: Deputado JUTAHY JONIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, dos apensos e do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família, nos
termos do substitutivo apresentado.
O Relator apresentou reformulação do parecer,
excluindo o PL n° 1190/88, apensado, em razão de sua
apreciação em 26/04/89.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 30/11/99.

PAU T A N° 152/99

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 390Al1999 • do Senado Federal
(PLS 91/98) - que "institui o Conselho Federal do
Secretariado - CFSEC e os Conselhos Regionais de
Secretariado - CRSEC; dispõe sobre a fiscalização do
exercício profissional e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 153/99

A - Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 271/1999·
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e
Informática (MSC 548/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Empresa de comunicação PRM
Ltda.• para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na localidade de Santos, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.

PROJETO DE LEI N° 1.645A11996 - do Senado Federal
• que "acrescenta dispositivos à Lei nO 7.802, de 11 de
julho de 1989, que "dispõe sobre a pesquisa, a

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem,
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação. o destino final dos resíduos e embalagens.
o registro. a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JONIOR.

PROJETO DE LEI N° 3.864/1997 - do Sr. Inácio Arruda
- que "dispõe sobre o valor das benfeitorias executadas
com recursos públicos nas desapropriações para fins de
reforma agrária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.

PAU T A N° 154/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

ESPECIAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 5711999 - do Sr. Inaldo
Leitão - que "altera a redação do art. 39 e acrescenta o
Título XI ao Regimento Interno da Câmara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCH10.
PARECER: a ser proferido.

PRIORIDADE

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 49/1999 - da Mesa 
que "altera dispositivos da Resolução n° 18, de 26 de
novembro de 1971, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 155/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
54/1999 - do Sr. Celso Giglio e outros - que "acrescenta
artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade.

PAU T A N° 156/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art.155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 3.241/1997 - do Sr. Duilio
Pisaneschi e outros - que flmodifica a Lei nO 9.429, de 26
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de dezembro de 1996, que dispõe sobre prorrogação de
prazo para a renovação de Certificado de Entidades
Filantrópicas e recadastramento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social - CNSA e anulação
contra instituições que gozam de isenção da
contribuição social, pela não apresentação do pedido de
renovação do certificado em tempo hábil".
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 350/1999 - do Poder Executivo
(MSC 361/99) - que "dispõe sobre a forma e a
apresentação dos símbolos nacionais".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: a ser proferido.

PROJETO DE LEI N° 418/1999 - do Sra. Iara Bernardi e
outros - que "altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
1997, que "estabelece normas para as eleições de
outubro de 1998 e dá outras providências".
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva da Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.715B/1994 - do Poder Executivo
(MSC 663/94) - que "transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional
dos Direitos Humanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
nos termos do Substitutivo apresentado; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5908/1995 - da Sra. Rita Camata
- que "dá nova redação ao art. 18 da Lei nO 4.771, de 15
de setembro de 1965 - Código Florestal".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 3.566/1997 - do Sr. Cunha Bueno
- que "dá nova redação ao art. 50 da Lei nO 6.015, de 31
de dezembro de 1973 - Lei de Registros Públicos".
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa deste, e no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 19211999 - do Sr. José Roberto
Batochio - que "dá nova redação aos arts. 544 e 545 da
lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil)".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.

PAU T A N° 157/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGENTE (art. 151, J, do RI)

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N° 365-B/1996 - que
"aprova o texto do Acordo para a Promoção e Proteção
Recíproca de Investimentos, celebrado entre o governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, em Brasília, em 9 de fevereiro de
1994".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 315/1999
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 1146/1999) - que "aprova o texto do
Acordo sobre a Isenção Recíproca de Vistos, celebrado
entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o
Govemo da República da Polônia, em Brasília, em 14
de julho de 1999".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 346/1999
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 1275/1999) - que "aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Govemo da República do Peru sobre
Cooperação entre as Academias Diplomáticas de
Ambos os Países, celebrado em Lima, em 21 de julho
de 1999".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES,
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL (art. 223 C/C 64, §§
~e 30 da CF)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 20/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 489/1998) - que "aprova o ato
constante da Portaria na 550, de 29 de outubro de 1997,
que renova a autorização outorgada ao Governo do
Estado de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda.,
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para explorar serviço de radiodifusão sonora em
fruqüência modulada, na cidade de Belo Horizonte.
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicídade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 191/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1196/1997) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Frei João
Batista Vogel - O.F.M., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Anápolis. Estado de Goiás".
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 206/1999 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 26/1999) • que "aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema de Comunicação do
Cabo de Santo Agostinho Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias, na localidade
Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 214/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1710/1998) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Navegantes de Porto
Lucena, para explorar serviço de radiodifusao sonora
em freqüência modulada, na localidade de Campina das
Missões, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 304/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 754/1998) • que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Caiobá Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 305/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 399/1999) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio AM Show Ltda••
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Jardinópolis, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 308/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e

Informática (MSC 1657/1998) - que "aprova o ato
constante da Portaria na 258, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à Rádio Debie Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na localidade de Ivaiporã, Estado
do Paraná",
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLfO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 318/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 654/98) - que "aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Empresa de
Radiodifusão Cidade Alta Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Apucarana, Esatdo do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLfO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 158/99

A - Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.899A/1999 - do Poder
Executivo (MSC 107/99) - que "altera a redação do art.
30 da Lei na 9.311. de 24 de outubro de 1996".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: a ser proferido.

PAU T A N° 159/99

A - Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 254 do RI):

SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI - do Sr. José
Adelmo Barbosa da Costa Ferreira, Juiz de Direito da
Comarca de Altinho/PE - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 38 do Código de Processo Civil".

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 14h

TEMA:

- Redução da Maioridade Penal de 18 para 16 anos.

EXPOSITORES:

- NELSON REMY GILLETI - Presidente do Conselho
de Segurança da Região Central de Goiânia - GO;
- VALÉRIA VELASCO - Jomalista;
- ELIANA FROTA - Diretora do Hospital São Francisco
- Goiânia-GO;



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60531

- MASATAKA OTA - Presidente do Movimento da Paz e
Justiça - Ives Ota;
- LUIZ CARLOS ROCHA - Secretário do Movimento da
Paz e Justiça - Ives Ota;
- LUIZ AFONSO SANTOS - Presidente da Associação
Paulista de Defesa dos Direitos e das Liberdades
Individuais;
- L1CíNIO LEAL BARBOSA - Presidente do Instituto
Brasileiro de Ciências Penais;
- ULlSMIR ZANETIA VICENTE - Presidente da ONG
Reação; e
- EVANDO MAGAL ABADIA CORREA SILVA - Prefeito
Municipal de Caldas Novas - GO.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 09/12/99)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 481/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"isenta do pagamento de taxas para obtenção de 28 via
de documento público pessoais (carteira de identidade,
certidão de nascimento, título de eleitor, atestado de
óbito e outros), as pessoas que comprovadamente
estiverem desempregadas ou percebam até 02 (dois)
salários mínimos e dá outras providências".
RELATOR: Deputada Nair Xavier Lobo.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I)

Decurso:1a sessão
Última sessão: 14/12/99

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 4.190/1989 - do Sr. Paulo Mourão
- que "dispõe sobre o programa "Espaço Ecológico", a
ser transmitido, em cadeia, pelas emissoras de rádio e
televisão".
RELATOR: Deputado GERSON PERES·

PROJETO DE LEI N° 4.959/1990 - do Sr. Paulo Mourão
- que "concede isenção em favor de es~belecimentos

de ensino agrícola".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO .

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso:2a Sessão
Última sessão: 13/12/99

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 588-A/1995 - da Sra. Rita Camata
- que "altera dispositivos da Lei nO 7.644. de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a atividade de
mãe social", adequando-a a Lei n° 8.069, de 13 de junho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente".
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.

Projetos de Lei (art. 119, I)

Decurso:3a sessão
Última sessão: 10/12/99

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 4.410/1998 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre a proibição de cobrança
compulsória de parcela extraordinária, a título de gorjeta
ou semelhante, nos serviços prestados em hotéis,
restaurantes. bares ou similares".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 4B Sessão
Última sessão: 09/12/99

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.813196 - do Sr. Agnelo Queiroz
que "altera a redação do artigo 63, "caput", e parágrafo
1° da Lei nO 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
"dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a ela pertinentes~.

RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.

Projetos de Lei (art. 119, I)

Decurso: 58 Sessão
Última sessão: 08/12/99
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A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 1.461/1996 - do Poder Executivo·
que "denomina "Rodovia Govemador Antônio Mariz" ó
trecho federal da BR-230, entre as cidades de
Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da Paraíba".
RELATOR: Deputado: INALDO LEITÃO

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE

E MINORIAS

PAU T A N° 24/99

Local: Plenário 8, Anexo \I
Horário: 10h

A • Requerimentos:

Do Sr. Luiz Bittencourt - que "solicita a criação de Grupo
de Trabalho sobre o bioma Cerrado".

Do Sr. Luiz Bittencourt - que "solicita a realização de
reunião de audiência pública para discutir o aumento do
preço do álcool".

Do Sr. Flávio Derzi - que "solicita a realização de
reunião de audiência pública, com representantes dos
Ministérios do Meio Ambiente e de Relações Exteriores,
para discussão sobre os procedimentos da designação
do Pantanal dos Estados do Mato Grosso do Sul e do
Mato Grosso como sítio RAMSAR".

PROJETO DE LEI N° 4.049-A/98 • do Sr. Aldir Cabral·
que "dispõe sobre condições para aquisição de
alimentos pelo Governo Federal nos mercados interno e
extemo e toma outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITIAR
PARECER: favorável, com adoçãt'::ta emenda n° 1/99
da CTASP

PROJETO DE LEI N° 4.087/98 - do Sr. Enio Baccí - que
"dispõe sobre a instalação de sanitários e bebedouros
públicos, dentro das agências bancárias e órgãos
públicos de todo o país".
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e
contrário à emenda 1-S/99, apresentada ao substitutivo
VISTA concedida ao Deputado Luciano Pizzatto, em
24/11/99

PROJETO DE LEI N° 4.493f98 - do Sr. Franco Montoro
- que "proíbe a impermeabilização total dos terrenos
urbanos".
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO
PARECER: favorável, com emendas

PROJETO DE LEI N° 380/99 - do Sr. Bispo Wanderval 
que "altera os arts. 38 e 39 da Lei n° 9.433, de 8 de
janeiro de 1997 que 'Institui a Política Nacional de
Recursos Hidricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal e altera o
art. 1° da Lei nO 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei na 7.990, de 28 de dezembro de 1989"'.
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado Celso Russomanno em
10/11/99.

PROJETO DE LEI N° 2.949/97 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de reciclagem dos
materiaís plásticos, metálicos e borracha utilizados na
fabricação de automóveis e outros veículos
automotores".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.272-A/96 - do Sr. José Carlos
Vieira· que "dispõe sobre as embalagens retornáveis de
vidro das cervejas comercializadas no país e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: favorável a este e à emenda nO 1/97,
apresentada na Comissão, e pela adoção das emendas
de nOs 2 e 3 da CEIC, com substitutivo, e contrário às
emendas de nOs 2197 e 3/97, apresentadas na
Comissão, e à emenda n° 1 da CEIC.

ORDINÁRIA

B • Proposições
Apreciação
Comissões:

Sujeitas
Conclusiva

à
das

10 -PROJETO DE LEI N° 466/99 - do Sr. Milton Monti 
que "estabelece o prazo de dez anos e as condições
para a recomposição das áreas de preservação
permanente".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: contrário
VISTA concedida ao Deputado Marcos Afonso em
17/11/99.

PROJETO DE LEI N° 1.122199 - do Sr. Marcondes
Gadelha - que "cria, nos municípios de Sousa e São
João do Rio do Peixe, no Estado da Paraíba, o Parque
Nacional dos Dinossauros e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EUNlclO OLIVEIRA
PARECER: favorável

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 41/99
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~- Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 82/99 - do Sr.
Paulo Feijo - que "dispõe sobre a criação do Fundo de
Recuperação Econômica das Regiões Norte, Noroeste e
Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 819/99 - do Sr. Armando Monteiro
Neto - que "dá nova redação aos incisos I, 11 e 111, do art.
20 da Lei nO 8.167, de 16 de janeiro de 1991, que dispõe
sobre a aplicação do Fundo de Investimentos do
Nordeste - FINOR e do Fundo de Investimentos da
Amazônia - FINAM."
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: favorável

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 814/91 - do Sr. Aroldo Cedraz 
que "institui o Programa de Reabilitação de Perímetros
Irrigados no Nordeste e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 558/99 - do Sr. Edison Andrino 
que "altera o art. 3° da Lei nO 4.771, de 1965 (Código
Florestal)".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER
PARECER: contrário

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Local: Sala de Reuniões do Espaço Cultural
Horário: 14h30min

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
FALSIFICAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

EXPOSITORES:
EDSON RAIMUNDO MACHADO, Coordenador-Geral
de Assuntos Jurídicos do Departamento de Proteçao e
Defesa do Consumidor/MJ
CARLOS EDUARDO MASSOT FONTOURA, Assistente
Juridico e Assessor Parlamentar do CADE
JOSÉ GRAÇA ARANHA, Presidente do Instituto de
Propriedade Industrial - INPI

Local: Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° 37/99

A - Proposições sujeitas a apreciação pelo
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 309/99 
do Sr. Virgílio Guimarães e outros - que "institui
plebiscito sobre a privatização de empresas estatais do
setor hidrelétrico".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA
PARECER: favorável, com Substitutivo

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.316/96 - do Sr. 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's 2.506/96, 3.155/97 e
3.267/97).
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável a este, com duas (2) emendas, e
contrário aos apensados e á emenda apresentada na
Comissão
VISTA ao Deputado Rubem Medina, em 17/11199

PROJETO DE LEI N° 3.264/97 - do Sr. Agnelo Queiroz 
que "dispõe sobre a responsabilidade civil de grupos
financeiros, industriais, agro-industriais e comerciais, em
virtude de atos ilícitos praticados por empregados de
quaisquer das empresas integrantes, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELA
PARECER: favorável. com Substitutivo
VISTA ao Deputado Emerson Kapaz, em 17/11/99

PROJETO DE LEI N° 525199 - do Sr. Léo Alcântara 
que "autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de
apoio à Microempresa, a ser administrado pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BNDES, alterando a Lei nO 9.491, de 9 de setembro de
1997". (Apensados: PL's nOs 547/99,614/99,1.157/99 e
1.666/99)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: favorável a este e aos apensados, com
Substitutivo, e contrário às emendas apresentadas ao
Substititutivo

PROJETO DE LEI N° 949/99 - do Sr. Júlio Redecker 
que "dispõe sobre isenção de impostos na importação
de bens de capital e insumos industriais por empresas
exportadoras".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: favorável, com Substitutivo
VISTA ao Deputado João Fassarella, em 24/11/99



60534 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

PROJETO DE LEI N° 1.079/99 - do Sr. José Chaves 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
cláusula em edital de privatização, cisão, fusão ou
incorporação de companhias energéticas controladas
pela União, ou em contrato dele decorrente, que garanta
investimentos em programas de eletrificação rural".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: favorável, com Substitutivo
VISTA ao Deputado Gerson Gabrielli, em 17/11/99

PROJETO DE LEI N° 1.142199 - do Sr. Avenzoar Arruda
- que "dispõe sobre as informações empresariais a
serem fornecidas aos sindicatos profissionais com a
finalidade de subsidiar a negociação coletiva".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: favorável, com Substitutivo
VISTA ao Deputado Antônio do Valle, em 01/12/99

PROJETO DE LEI N° 1.340/99 - do Sr. Freire Júnior 
que acrescenta dispositivo ao art. 1.503 da Lei nO 3.071,
de 1° de janeiro de 1916, Código Civil, e ao art. 262 da
Lei nO 556, de 25 de junho de 1950 - Código Comercial".
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA
PARECER: favorável, com Substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.612199 - do Sr. Enio Bacci - que
"obriga a colocação de cartazes indicativos que se
refiram a validade do produto perecível exposto em
promoção e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.908/99 • do Sr. Nelson
Marchezan - que "altera a Lei nO 1.283, de 18 de
dezembro de 1950, alterada pela Lei n° 7.889, de 23 de
novembro de 1989, que 'dispõe sobre inspeção
industrial e sanitária dos produtos de origem animal', e
dá outras providências".
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
PARECER: favorável

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 23 sessão
Oltima sessão: 13/12/99

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

PflOJETO DE LEI N° 1.437/99 • do Sr. Luiz Sérgio - que
"toma obrigatório que as empresas estrangeiras que
exerçam atividades ligadas à indústria petrollfera no
Brasil encomendem um mínimo de cinqüenta por cento
dos bens e serviços que utilizem ao mercado nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

Decurso: 33 sessão
Última sessão: 10/12/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.857/99 - do Senado Federal
(PLS 269/99) - que "estabelece normas para a
destinação final de garrafas e outras embalagens
plásticas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 73199

A - Proposições Sujeitas a Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.155/98 - do Sr. Ivan Valente e
outros - que "aprova o Plano Nacional de Educação".
(Apensado: PL 4.173/98).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN
PARECER: favorável, com substitutivo, ao PL nO
4.173/98, apensado, e às emendas apresentadas ao PL
4.173/98 de nOs 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,10,14,15,18,20,24,
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 35, de 1998 e 4, 5 e 6,
de 1999 e contrário ao PL nO 4.155/98 e às emendas ao
PL nO 4.173/98 de nOs 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19,21,
22, 23, 29, 34, 36 e 37, de 1998 e 1, 2, 3, 7 e 8, de
1999, com complementação de voto favorável às
emendas apresentadas ao substitutivo de nOs 1, 2, 4, 5,
12,15,16,19,21,24,27,29,30,31,38,39,40,42,45,
46,48,49,53,54,56,59,61,68,69,70,76,77,78,80,
81,82,85,86,91,93,95,97,98,99, 101, 102, 104,
107,110,112,113,114,117,118,121,122,125,126,
127, 128, 129, 134, 136, 137, 139, 140, 144, 146 e 155,
de 1999 e contrário às de nOs 3, 6, 7, 8, 9,10,11,13,
14,17,18,20,22,23,25,26,28,32,33,34,35,36,37,
41,43,47,50,51,52,55,57,58,60,62,63,64,65,66,
67,71,72,73,74,75,79,83,84,87,88,89,90,92,94,
96, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 115, 116, 119,
120,123,124,132,133,135,138,141,142,143,145,
147,148,149,150,151,152,153,154,156,157,158,
159 e 160 de 1999

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 12h

TEMA:
"Esclarecimentos sobre as supostas irregularidades no
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto 
INDESP".
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CONVIDADO:
- Sr. RAFAEL GRECA, Ministro de Estado do Esporte e
Turismo.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2& Sessão
Última Sessão: 13/12/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NQ 1.887/99 - do Sr. Edison Andrino e
Outros - que 'possibilita o exame toxicológico em
alunos".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Local: Plenário 4, anexo 11
Horário: 1Oh

PAU T A N° 30/99

A - Requerimentos:

Do Sr. ,Iosé Lourenço para que a Comi3são convide o
Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda, a fim de explicar
a compra, pela União Federal, de 17,6% das ações do
Banespa

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N2 3.750/97 - do Sr. Femando
Gabeira - que "estabelece normas para a destinação
final de garrafas plásticas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, com emenda

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 104/96 - do Sr.
João Fassarella - que "acrescenta parágrafos 12e 22 ao
artigo 17 da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PARECER: pela não implicação 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
aprovação
VISTA ao Deputado Edinho Bez, em 03/11/99

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 190/97 - do Sr.
Miguel Rosseto - que "modifica o "caput" e os §§ 10 e 5Q

do art. 20, os §§ 1Qe 4Qdo art. 21 e o art. 31 da Lei
Complementar nQ87, de 13 de setembro de 1996. e dá
outras providências". (Apensados: PLP's nQs 211/97,
212/97.65/99 e 83/99)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e dos PLP's nQs 211/97,212/97,65/99, 73/99
e 83/99, apensados, e. no mérito, pela rejeição do
Projeto e dos PLP's nQs 211/97,212/97,65/99 e 73/99,
apensados, e pela aprovação do PLP nQ 83/99,
apensado, com emendas
VISTA ao Deputado José Pimentel, em 29/09/99,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 256/99 - do Sr.
Serafim Venzon - que "permite a extinção do credito
tributário mediante dação em pagamento".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANa
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação

c - Proposições Sujeitas á Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NQ 4.101/89 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre a transferência dos imóveis
financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação e dá
outras providências". (Apensados: PL's nQs 5.089/90,
5.237/90, 6.038/90, 2.087/91, 386/91, 420/91, 728·A/91,
737/91, 742-A/91, 895/91, 984/91, 994/91, 1.102·A/91.
1.126/91, 1.282/91, 1.309/91, 1.924/91, 1.941/91,
2.003/91, 2.1 05·Al91, 2.152/91, 2.534/92, 2.641/92,
2.660/92, 2.799/92, 2.878/92, 2.976/92, 2.977/92,
3.128/92, 3.320/92, 3.340192. 3560/93, 3.562/93,
3.606/93, 4.024/93, 756/95 e 3.431/97)
RELATOR: Deputado Dr. EVILÃSIO
PARECER: a) pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo exame de adequação financeira
e orçamentária do Projeto e dos PL's nQs 5.089/90,
6.038/90, 287/91, 386/91 e da emenda a este
apresentada na CFT; 420/91, 728-Al91 e da emenda a
este apresentada na CVTDUI; 737/91, 895/91, 984/91,
994/91, 1.1 02-Al91, 1.126/91, 1.309191, 1.924/91,
1.941191 e das três emendas a este apresentadas na
CDUI; 2.105-Al91 e da emenda a este adotada na CVT;
2.152191, 2.534/92, 2.976/92, 3.128/92 e da emenda a
este apresentada na CVT; 3.340192, 3.562/93, 3.606/93,
4.024193 e 3.431/97, apensados; b) pela inadequação
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orçamentária do Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano . 'nterior e dos PL's nOs
5.237/90, 742-A/91 e dal . lS emendas do Deputado
Paes Landim, assim cc .10 das quatro emendas
apresentadas pelo relator r"3 CVT; 1.282/91 e das três
emendas a este apresE".ladas na CDUI; 2.003/91,
2.660/92, 2.799/92, 2.878/92, 2.977192, 3.320/92,
3.560/93 e 756/95, apensados; c) pela adequação
financeira e orçamentária do PL na 2.641/92, apensado;
d) quanto ao mérito, pela rejeição dos projetos,
emendas e Substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, relacionados nos
itens "a" e "c" acima

PROJETO DE LEI N° 913-A/91 - do Senado Federal
(PLS na 12/91) - que "altera a legislação que dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá
outras providências". (Apensados: PL's nas 2.521/89,
4.664/90,4.952190, 5.542190, 1.544/91, 5.790/90, 21/91,
162/91,350/91,43/91,146/91,340/91,360/91,417/91,
1.156/91,1.402/91,3.227/92,461/91,718/91,1.040/91,
1.334/91, 1.378/91, 1.409/91, 1.559/91, 1.633/91,
1.662191, 1.678/91, 2.202/91, 2.729/92, 1.761191,
1.831/91, 1.851/91, 1.878/91, 1.929/91, 1.952191,
2.371/91, 2.219/91, 2.257/91, 2.547/92, 2.607/92,
2.713/92, 2.879/92, 3.006/92, 3.113/92, 3.246/92,
3.670/93, 3.921/93, 3.944/93, 3.976/93, 3.982/93,
4.037/93, 4.068/93, 4.165/93, 4.191/93, 4.209/93,
4.586/94, 4.628/94, 4.659/94, 4.805/94, 60/95, 249/95,
271/95, 1.264/95, 555/95, 954/95, 1.175/95, 1.232195,
1.251/95, 1.362/95, 1.540196, 1.556196, 1.617196,
1.625/96, 1.757/96, 1.767/96, 2.047/96, 2.099/96,
2.116/96, 2.117/96, 2.131/96, 2.176/96, 2.198/96,
2.208/96, 2.212196, 2.275/96, 2.583/96, 2.888/97,
2.922/97, 2.971/97, 3.145/97, 3.151/97, 3.183/97,
3.211/97, 3.218/97, 3.341197, 3.341/97, 3.348/97,
3.464197, 3.545/97, 3.582/97, 3.583/97, 3.634/97 e
3.822197)
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento de despesa ou diminuição de receita, não
cabendo realizar exame de adequação quanto aos
aspectos financeiro e orçamentário públicos do Projeto e
de seus apensos, como também das emendas a eles
apresentadas, e pela inadequação financeira e
orçamentária do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público. Quanto ao mérito,
pela rejeição dos PL's nas 2.521/89, 5.790/90, 340/91,
360/91, 461/91, 718/91, 1.040/91, 1.633/91, 1.662/91,
1.678/91, 1.761/91, 1.878/91, 1.929/91, 1.952191,
2.202191, 2.257/91, 2.371/91, 2.713/92 (PLS nO 208/91),
2.729/92, 2.879/92, 3.006/92, 3.670/93, 3.921/93,
4.068/93, 4.165/93, 4.209/93, 4.628/94, 4.805/94, 60/95,
249/95, 954/95, 1.175/95, 1.232195, 1.251/95, 1.264195,
1.362195, 1.540/96, 1.556/96, 1.767/96, 2.047/96,
2.099/96, 2.116/96, 2.117/96, 2.131/96, 2.176/96,
2.198/96, 2.212196, 2.583/96, 2.888/97, 2.922197,
2.971/97, 3.145/97, 3.183/97, 3.211/97, 3.216/97,
3.348/97, 3.341/97, 3.582197, 3.545/97, 3.583/97,
3.634/97 e 3.822197, apensados; e pela aprovação do
Projeto e dos PL's nOs 4.664/90, 4.952190, 5.542190,
21/91,43/91,146/91,162191,350/91,417/91,1.156/91,
1.334/91, 1.378191, 1.402191, 1.409/91, 1.544/91,
1.559/91, 1.831/91, 1.851/91,2.219/91,2.547/92 (PLS

na 263/91), 2.607/92, 3.113/92, 3.227/92, 3.246/92,
3.944/93, 3.976/93, 3.982/93, 4.037/93, 4.191/93.
4.586/94, 4.659/94, 271/95, 555/95. 1.617/96,
1.625/96, 1.757/96, 2.208/96, 2.275/96, 3.151/97 e
3.464/97, apensados, com Substitutivo.
VISTA ao Deputado Max Rosenmann, em 29109/99

PROJETO DE LEI N° 1.737/99 - do Senado Federal
(PLS na 440/99) - que "dispõe sobre a criação do
Conselho Federal e dos Regionais da Profissão de
Técnico Agrícola e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas não cabendo pronunciamento quanto á
adequação orçamentária ou financeira e, no mérito, pela
aprovação

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.405-A/91 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre a instituição do Selo Verde,
destinado a atestar a qualidade dos produtos e/ou suas
origens quanto aos cuidados para a conservação do
meio ambiente".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto e da emenda da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e, no mérito,
pela aprovação do Projeto, com emenda, e pela adoção
da emenda da CDCMAM

PROJETO DE LEI N° 556-A/95 - do Sr. Couraci
Sobrinho - que "estabelece incentivo fiscal às empresas
que possuam empregados com mais de 40 (quarenta)
anos de idade e dá outras providências correlatas".
(Apensados: PL's nas 572195, 595/95, 956/95, 1.296/95.
2.014/96, 2.132/96, 2.697/97 e 2.828/97)
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto e dos PL's nas 572/95, 595/95, 956/95,
1.296/95, 2.014/96, 2.074/96, 2.074/96, 2.132/96,
2.697/97 e 2.828/97, apensados

PROJETO DE LEI N° 1.475-A/96 - do Sr. João
Fassarella - que "acrescenta parágrafos ao artigo 10 da
Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990. que regula o
Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial,
institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação, do Projeto e da emenda da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público
VISTA ao Deputado Luiz Carlos Hauly. em 03111/99,

PROJETO DE LEI N° 4.057-A/98 - do Sr. Celso
Russomanno - que "acrescenta parágrafo ao art. 2° da
Lei na 7.102, de 20 de junho de 1983, a fim de tomar
obrigatório o uso de instrumentos de filmagem nos
caixas eletrônicos".
REtATOR: Deputado MARCOS CINTRA
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PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas não cabendo pronunciamento quanto à
adequação orçamentária ou financeira e, no mérito, pela
rejeição

PROJETO DE LEI NO 105/99 - da Sra. Maria Elvira· que
"dispóe sobre o pagamento de débitos fiscais com bem
imóvel".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela compatibilidade e pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação

PROJETO DE LEI N° 208-Al99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece as taxas de juros a serem cobradas nas
transações financeiras, comerciais, contratuais, e dá
outras providências". (Apensado: PL n° 366/99)
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição do Projeto e do PL n° 366/99, apensado

PROJETO DE LEI N° 404/99 - do Sr. José Pimentel 
que "toma obrigatória a instalação de porta de
segurança nas agências bancárias e dá outras
providências". (Apensado: PL nO 628/99)
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e do PL nO 628/99, apensado, com
Substitutivo, e pela rejeição da emenda apresentada a
este
VISTA CONJUNTA aos Deputados Jorge Khoury e
Basílio Víllani, em 10/11/99,

PROJETO DE LEI N° 853/99 - da Sra. Fátima Pelaes 
que "dispõe sobre dedutibilidade de contribuições a
fundos federais, estaduais e municipais, no cálculo do
imposto de renda, como especifica".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela incompatibilidade e pela inadequação
financeira e orçamentária

AVls 05

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a sessão
Ú/ümasessão:1011V99

Projetos de Lei (art. 119, I, do RI)

A' • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N° 114-Al99 - do Sr. Pedro Celso 
que "dispõe sobre o estágio profissionalizante para os
participantes de cursos de capacitação e de
requalificação pofissional financiados com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT ".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 809-Al99 - da Sra. Maria do
Carmo 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 FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 890/99 - do Sr. Bispo Wanderval 
que "altera a redação do art. 1° da Lei nO 8.176, de 8 de
fevereiro de 1991, e dá outras providências ".
RELATOR: Deputado NILO COELHO

PROJETO DE LEI N° 1.109-Al99 - do Sr. Carlos Cury
que "destina dez por cento da arrecadação das loterias
às ações de segurança pública dos Estados e do Distrito
Federal ".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N° 1.270-A199 • da Sra. Maria de
Lourdes Abadia - que "dispõe sobre a alienação dos
bens e direitos que integravam o acervo da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência· LBA ".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

B • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.259-B/95 • do Sr. Pedro Novais
• que "dispõe sobre a reciclagem de pneus inserviveis e
dá outras providências". .
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 4.434·Al98 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly· que "altera dispositivos da Lei nO 9.317, de 1996,
que institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES ". (Apensados:
PL's nOs 4.846/98, 12199, 661/99, 381/99, 580/99,
1.425/99,1.668199 E 1.732/99)
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

PROJETO DE LEI N° 4.507-Al98 - do Sr. Paulo Paim
que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências, para
permitir o saque do saldo da conta vinculada para fins
de aquisição de terreno para construção da casa
própria".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 252-Al99 - do Sr. Rubens Bueno
- que "dispõe sobre a destinação de recursos
arrecadados mediante cobrança de ingressos nos
Parques Nacionais e dá outras
providências".(Apensado: PL nO 690/99)
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
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PROJETO DE LEI N° 1.129-A/99 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre a divulgação obrigatória de dados
relativos a pessoas desaparecidas nos meios de
comunicação".
RELATOR: Deputado PAULO LIMA

PROJETO DE LEI N° 1.950/99 - do Sr. Coriolano Sales
- que "dispõe sobre as obrigações de pequeno valor
para fins de pagamento de precatório ".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

Substitutivo (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 50-A/95 - da Sra. Rita Camata 
que "altera a Lei nO 7.102, de 20 de junho de 1983, que
dispõe sobre a segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

Decurso:4a sessão
Último sessão: 09/12/99

Projetos de Lei (art. 119, I, do RI)

A - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N° 2.770-A/97 - do Tribunal de
Contas da União • que "dispõe sobre a criaçao de
cargos efetivos e de funções comissionadas na
Secretaria do Tribunal de Contas da União, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

B - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 967-A/99 - do Sr. Herculano
Anghinetli e outros - que "dispõe sobre a criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Fiscalização da
Corretagem de Seguros Privados, Capitalização,
Previdência Privada e Resseguro".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 1.017-A/99 - da Sra. Luci
Choinacki e outros - que "determina a imposição
provisória de tetos tarifários sobre as importações
agropecuárias e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 1.053-A/99 - do Sr. Carlos Cury 
que "dispõe sobre a concessão de benefício às famílias
assentadas pelo programa de reforma agrária e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Local: Plenário 09, Anexo 11
Horário: tOh

PAUTA N.o 32/99

A - Requerimentos:
Do Sr. Gastão Vieira, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle "solicite informações
à Superintendência de Desenvolvimento da Amazõnia 
SUDAM, sobre a relação dos convênios celebrados pela
SUDAM com as Prefeituras Municipais da Região
Amazõnica, indicando o valor, o objeto do convênio e o
valor efetivamente liberado, a partir de 1997."

Do Sr. João Paulo Cunha, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle "seja criada, no
âmbito desta Comissão Permanente, Subcomissão
Especial para acompanhar as denúncias de
irregularidades no pagamento de precatórios, no âmbito
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER"~

Do Sr. Avenzoar Arruda, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle "informações ao
excelentíssimo senhor Ministro dos Transportes sobre
obras na Paraíba.

Do Sr. Hélio Costa, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle "oficiar aos Senhores
Presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica
Federal, da Anatel, do Departamento de Correios e
Telégrafos e do INSS, e aos Ministros da Fazenda, dos
Transportes e das Comunicações para que informem a
esta Comissão porque não estão cumprindo os
dispositivos da Lei n.o 8.666/93, artigo 21, inciso 3°, (Lei
das Licitações), que determina a publicação dos editais
e avisos de concorrência pública nos jornais locais onde
estão sendo realizadas as licitações.n

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.o
12199 - do Sr. Miro Teixeira, que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle solicite
ao Tribunal de Contas da União, a realização de
inspeção, no Banco do Brasil S.A., sobre a contratação
de diversos serviços mediante dispensas de licitações,
com preços acima do mercado,bem como outras
ocorrências".
RELATOR: Deputado MAX MAURO
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REr1\TÓR10 PRÉVIO: apresentado em 25108/99 
Favorável
VISTA ao Deputado João Leão em 20.10.99

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ·N.o
14/99 - do Sr. Miro Teixeira, que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize
ato de fiscalização e controle da legalidade dos
procedimentos administrativos por parte do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, relativamente
à contratação de projeto, sem licitação pública, com
vistas à modemização e revitalização do seu edificio
sede".
RELATOR: Deputado MAX MAURO
RELATÓRIO PRÉVIO: apresentado em 10/1;1/99 -
Favorável, sugerindo auditoria .
VISTA ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira em
24.11.99

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N.o
51/96 - do Sr. Luciano Pizzatto, que "propóe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
investigue denúncias de intermediação de verbas
federais".
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM
RELATÓRIO FINAL: apresentado em 02/12/99 
Sugerindo o encerramento da PFC

COMISSÃO DE MINAS E
ENERGIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

TEMA:
Discussão sobre a crise no mercado de combustíveis,
os contratos de compra de seis plataformas oceânicas
para exploração de petróleo e outros assuntos ligados
ao setor.

CONVIDADOS:
Dr. HENRI PHILlPPE REICHSTUL - Presidente da
Petrobrás

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h30min

PAU T A N° 28/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Câmara:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 318/99 - do Arnaldo Faria de Sá 
que "dispõe sobre as aposentadorias e pensões
decorrentes do art. 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.787/97 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "estabelece que o porte de armas de fogo legal será
exclusivo para militares".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
PARECER: pela aprovação parcial dos projetos nO
2.787/97, 479/99, 888/99, 4.411/98, 581199, 946/99,
392/99, 400/99, 1.044/99, 752/99, 796/99. 849/99,
851/99, 894/99, 995/99, 861/99, 982199. 1.028/99.
1.038/99, 1.061/99, 1.153/99, 1.154/99, 1.156/99,
1.245/99, 1.269/99, 998/99, 1.227/99, 1.505/99,
1.811/99,1.850/99, 1.862/99 e 1.879/99; pela aprovação
do projeto de lei nO 1.073/99, de autoria do Poder
Executivo, na forma do Substitutivo apresentado, e
rejeição dos projetos nO 1.486/99, 1.566/99, 1.591/99.

MENSAGEM N° 1.274/99 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo Geral de Cooperação celebrado pelo
Governo da República Federativa do Brasil no âmbito da
Comunidade dos Paises de Língua Portuguesa, em
Praia, Cabo Verde, em 17 de julho de 1998".
RELATOR: Deputado JOÃO HERRMANN NETIO
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.418/99 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação
Consular entre a República Federativa do Brasil e a
República Portuguesa para Proteção e Assistência
Consular aos seus Nacionais em Terceiros Países,
celebrado em Lisboa, em 17 de abril de 1999".
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO
PARECER: favorável

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.011/97 - do Senado Federal 
que "estabelece medidas de proteção aos interesses
brasileiros contra práticas discriminatórias adotadas por
outros países".
RELATOR: ALDIR CABRAL
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 705-A/99 - do Sr. Enio Bacci - que
."proíbe a inserção de propaganda de armas de fogo na
midia escrita e televisiva e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLÓVIS VOLPI
PARECER: favorável, nos termos do substitutivo, com
emenda
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão
Última Sessão: 14/12/99

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N° 87/99 - do Sr. Dilceu Sperafico 
que "introduz um inciso IV, no art. 133, e modifica a
redação do art. 132, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 213/95 - do Sr. João Fassarella
que "acrescenta parágrafos 5° e 6° ao artigo 57 da Lei
nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências" ".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE LEI N° 3.587197 - do Sr. Amaldo Faria
de Sá - que"assegura a trabalhadores, aposentados e
pensionistas da Previdência Social tratamento dentário
às expensas do Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 60/99 - da SI"" Iara Bernardi
que "dispõe sobre o atendimento às vítimas de violência
sexual".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:SsSessão
Última Sessão: 08/12/99

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3.064/92 - do Poder Executivo
(MSC n° 263(92) - que "dispõe sobre a distribuição
gratuita de prêmios a título de propaganda e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 3.312-A/92 - do Sr. José Unhares
- que "estabelece formas de prestação de serviços em
hospitais e estabelecimentos de serviços de saúde em
geral".
RELATORA: Deputada LiDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 4.344-A/98 - do Senado Federal
(PLS nO 146/97) - que "dispõe sobre a coleta e
disposição final de baterias usadas de telefones
celulares, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCl

PROJETO DE LEI N° 4.857-A/98 - do Senado Federal
(PLS nO 131/96) - que "dispõe sobre a Língua Brasileira
de Sinais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI N° 104-A/99 - da Sr". Maria Elvira 
que Altera a Lei nO 8.899, de 29 de junho de 1994, que
"concede passe livre às pessoas portadoras de
deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI N° 1.645/99 - do Sr. Pedro
Fernandes - que "acrescenta os arts. 59-A e 59-B à Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir, no
conteúdo programático dos cursos formadores de
profissionais docentes, as disciplinas noções da
linguagem braile e noções da linguagem dos surdos e
mudos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 1.681/99 - da Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "regula o exercício da Profissão de Técnico em
Imobilização Ortopédica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 1.713/99 - do Dr. Wilson Santos
que "dispõe sobre a realização do Exame de
Pareamento Cromossômico - DNA, na rede hospitalar
vinculada ao SUS".
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES

PROJETO DE LEI N° 1.720/99 - do Sr. Ricardo Izar 
que "proíbe o transporte e o acondicionamento de
alimentos em embalagens confeccionadas com material
plástico reciclado e dá outras providências.
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO

PROJETO DE LEI N° 1.730/99 - do Sr. Josué Bengtson
- que "modifica o art. 1° da Lei nO 9608, de 18 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço
voluntário".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 1.744/99 - do Sr. Silas Câmara
que "cria a obrigação de instalação de gerador de
energia em hospitais do SUS".
REALATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N° 1.745/99 - do Sr. Paulo de
Almeida - que "estende os benefícios da Lei nO 8.529, de
14 de dezembro de 1992. aos empregados da Empresa
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Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, originários do
ex-Departamento dos Correios e Telégrafos - DCT e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.782199 • do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "permite o parcelamento de débitos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 1.784/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"dispõe sobre o direito de indenização moral e material
contra decisão de peritos médicos da Previdência Social
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 1.791/99 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "institui o Dia Nacional dos Surdos".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N° 1.799/99 - do Sr. Milton Monti 
que "altera a redação do art. 30, inciso I, alínea "b" da
Lei na 8.212, de 24 de julho de 1991, para prorrogar o
prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias
de responsabilidade das empresas"..
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 1.839/99 - do Sr. Marcos de Jesus
- que "dispõe sobre a utilização da infra-estrutura da
Merenda Escolar das escolas públicas para atendimento
de programas de alimentação da mãe gestante
desnutrida".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N° 1.863/99 - do Dr. Hélio - que
"acrescenta § 10 ao art. 80 da Lei na 9.434, de 4 de
fevereiro de 1997, para dispor sobre o custeio das
despesas funerárias do doador em potencial de órgãos
para transplante".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 1.936/99 - do Senado Federal
(PLS na 235/99) - que "institui o Dia Nacional de
Prevenção e Combate à Hipertenção Arterial e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 1.941/99 - do Sr. Luiz Bittencourt 
que "obriga o SUS a realizar a cirurgia de gastrectomia
parcial, no tratamento da obesidade mórbida"
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI N° 343-N99 - do Sr. Chico da
Princesa - que "institui a Semana de Prevenção do
Aborto e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI N° 565-N99 - da Sr'. Maria Lúcia 
que "cria cadastro obrigatório de saúde preventiva nos
estabelecimentos de ensino e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LL'CIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N° 589-A/99 - do Sr. Agnelo Queiroz
- que "dispõe sobre a gratuidade do transporte aéreo de
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de
transplante e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N° 591-A/99 - do Sr. Paulo Lima 
que Modifica a Lei na 4.117, de 27 de agosto de 1962,
que "institui o Código Brasileiro de Telecomunicações",
determinando a veiculação de mensagem alusiva á
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LE! N° 789-A/99 - do Sr. Marcos de
Jesus - que
"dispõe sobre medidas emergenciais de combate à
prostituição infanto-juvenil.".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

PAUTA N° 31/99

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 235/99 - da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
(MSC na 376/98) - que "aprova o texto da Convenção
sobre o Combate da Corrupção de Funcionários
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais
Intemacionais, concluída em Paris, em 17 de dezembro
de 1997".
RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.161/97 - do Senado Federal
(PLS n° 167/96) - que "dispõe sobre garantias de
dívidas trabalhistas".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.217/99 - do Sr. Telmo Kirst - que
"veda a publicidade que caracteriza promoção pessoal
na administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 37
da Constituição Federal".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: contrário
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 113/99 • do Sr. Jair Meneguelli 
que "concede anistia a dirigentes ou representantes
sindicais e trabalhadores punidos por participação em
movimento reivindicatório". (Apensados: PL's nOs 202/99
e 245/99)
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável, com emenda, ao Projeto de Lei nO
113/99 e contrário aos Projetos de Lei nOs 202/99 e
245/99, apensados

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.550/98 - do Senado Federal
(PLS nO 241/95) - que "altera o art. 389 do Decreto-Lei
nO 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT)".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA ao Deputado Augusto Nardes, em 09/06/99

PROJETO DE LEI N° 1.166/99 - do Senado Federal
(PLS nO 78/99) - que "dispõe sobre a utilização do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para a
quitação de prestações atrasadas dos financiamentos
habitacionais".
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.157/96 - do Sr. Lima Netto - que
"regula o Auxílio-Transporte e Alimentação para o
trabalhador". (Apensados: PL's nOs 3.845/97, 3.960/97,
4.479/98 e 1.350/99)
RELATOR DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado PEDRO CORR~A
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.264/96 - do Sr. Paulo Rocha 
que "institui a Residência em Enferma~em e dá outras
providências". (Apensados: PL's n s 2.322/96 e
4.210/98)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 2.264/96,
contrário aos Projetos de Lei nOs 2.322196 e 4.210/98,
apensados e pela incompetência da Comissão para se
pronunciar sobre a emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.336-Al96 - do Sr. Femando
Ferro - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
realizaçao de avaliação periódica de saúde e análise
laboratorial para trabalhadores expostos a produtos
agrotóxicos, seus componentes e afins".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com emenda
VISTA ao Deputado Pedro Henry, em 1%9/99

PROJETO DE LEI N" 3.347/97 - do Sr. João Cóser 
que "torna obrigatória a emissão de documento
informativo das condições de trabalho insalubres e
periculosas, e dá outras providências." (Apensado: PL
nO 3.597/97)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável. com substitutivo. ao Projeto de
Lei nO 3.347/97 e ao Projeto de Lei nO 3.597/97,
apensado, e contrário à emenda apresentada na
Comissão

PROJETO DE LEI N' 3.624/97 - do Sr. Luiz Máximo 
que "altera dispositivos da Consolidação das Leis. do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452. de 1" de
maio de 1943. estabelecendo a imprescindibilidade da
presença do advogado nas ações trabalhistas e fixando
critérios para a determinação de honorários
advocatícios". (Apensado: PL n° 4.617/98)
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY
PARECER: favorável, com substitutivo, ao Projeto de
Lei nO 3.624/97 e ao Projeto de Lei nO 4.617/98,
apensado

PROJETO DE LEI N° 3.752197 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá • que "cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais dos Despachantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
PARECER: favorável. com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 14/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"altera o artigo 224 do Decreto-Lei n° 5.452. de 1° de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTÔNIO FLEURY
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 257/99 - do Sr. José Pimentel 
que "altera o art. 615 da Consolidação das Leis do
Trabalho • CLT, a fim de estabelecer a prorrogação de
acordo ou convenção coletiva enquanto não for
celebrado novo instrumento normativo."
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados Paulo Paim e Pedro
Henry, em 06/10/99

PROJETO DE LEI N° 341/99 - do Sr. João Paulo - que
"revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, a fim de excluir a hipótese de justa
causa, para o empregado bancário, em caso de falta
contumaz de pagamento de dividas legalmente
exigíveis". (Apensado: PL n° 539/99)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETII
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 341/99 e
contrário ao Projeto de Lei nO 539/99, apensado

PROJETO DE LEI N° 1.006/99 - do Sr. José Janene 
que "acrescenta artigo à Consolidação das Leis do
Trabalho, a fim de coibir a litigância de má-fé".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 1.006/99 e
contrário à emenda apresentada na Comissão
VISTA ao Deputado Avenzoar Arruda, em 24111/99
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PROJETO DE LEI N° 1.134/99 - do Sr. Antônio Carlos
Biscaia - que "dispõe sobre a efetivação de pagamentos
e recebimentos da remuneração do trabalho e dos
benefícios previdenciários efetuados mediante depósito
bancário, por pessoa física e jurídica, de direito público
ou privado".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Pedro Henry, em 10/11/99

PROJETO DE LEI N° 1.443/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de
exame toxicológico para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: contrário

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE QUINTA-FEIRA (DIA 09/12/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.916/99 - do Senado Federal 
(PLS nO 203/99) - que "acrescenta § 3° ao art. 643 da
Consolidação das Leís do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PEDRO CORRI::A

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, clc art. 166)

Decurso:1a Sessão
Última Sessão: 14/12/99

PROJETO DE LEI N° 694-A195 - do Sr. Alberto
Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionaís do
Transporte Coletivo Urbano e da outras providências".
(Apensado: PL n° 1.974/96)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Local: plenário 11, anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 22/99

A • Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.016/99 - da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio - que "institui o
Programa Nacional de Renovação e Reciclagem de
Veículos Automotores e dá outras providências".
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA CONJUNTA aos Deputados Edinho Araújo e
Romeu Queiroz, em 24.11.99

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.739-A19a - do Sr. Cunha Bueno
- que "cria o Selo Verde para os veículos automotores
movidos a álcool".
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO
PARECER: contrário
VISTA ao Deputado EDINHO ARAÚJO, em 1°.12.99

PROJETO DE LEI N° 103/99 - da SI'"' Maria Elvira - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de
dispositivos que impeçam a morte de animais silvestres
por atropelamento nas rodovias brasileiras".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados Edinho Araújo e ígor
Avelino, em 1°.12.99

:i-

PROJETO DE LEI N° 262/99 - do Sr. Gamião Feliciano 
que "modifica os arts. 140, inciso I, e 291, caput, da Lei
nO 9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, de
maneira a permitir aos maiores de dezesseis anos a
habilitação para conduzír veículos automotores"
(apensado o PL nO 1.605/99).
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: contrário a este projeto e ao de nO 1.605/99,
apensado
VISTA CONJUNTA aos Deputados Domiciano Cabral,
ígor Avelino e Teima de Souza, em 1°.12.99

PROJETO DE LEI N° 1.310/99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "isenta os condutores estudantes do
pagamento de pedágios nas rodovias federais".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.603/99 - do Sr. Coronel Garcia 
que "altera o art. 329 da Lei nO 9.503, de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: favorável a este projeto, e contrário à
emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 78/99 - do Sr. ~nio Bacci - que
"isenta do pagamento de "Pedágios", em todo o território
nacional, os caminhões que trafegam das 24 horas até
às 5 horas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: contrário
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PROJETO DE LEI N° 924/99 - do Sr. Clementino
Coelho - que "denomina "Aeroporto de Petrolina - Dr.
Pacífico da Luz" o aeroporto do município de Petrolina,
Estado de Pernambuco" (apensados os PLs. nOs.
1.334/99 e 1.702/99).
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES
PARECER: favorável ao PL nO 1.334/99, apensado, e
contrário a este e ao PL nO 1.702/99, apensado

PROJETO DE LEI N° 1.060/99 - do Sr. Geraldo Magela
- que "proíbe a instalação de catracas eletrônicas ou
assemelhados nos veículos de transporte urbano".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.502/99 - do Sr. (gor Avelino 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 65 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que criou o Código
de Trânsito Brasileiro" (apensado o PL nO 1.514/99).
RELATOR: Deputado ALOíZIO SANTOS
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e
contrário ao PL nO 1.514/99, apensado

PROJETO DE LEI N° 1.708/99 - do Sr. Eujácio Simões 
que "acrescenta dispositivo ao art. 141 da Lei nO 9.503,
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: contrário

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 697/99 - do Sr. f:nio Bacci - que
"altera condições para concessão da Carteira Nacional
de Habilitação definitiva" (apensado ao PL nO 419/99).
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 175-A/95

REFORMA TRIBUTÁRIA

Local: Plenário 9, Anexo"
Horário: 14h

PAUTA N° 47/99

Continuação da votação dos destaques.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso:S8 sessão
Última sessão: 08/12/99

DE
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 175-A,
DE 1995 - do Poder Executivo (MSC nO 888/95) - que
"altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional".
(Apensadas as PECs nOs. 14-N95; 46-N95; 47-N95;
38-N95; 195-N95; 124-N95; 176-N93, 440-N96, 559
N97, 592-N98 e 8-N99).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.
PARECER: favorável, com substitutivo.

Substitutivo (art. 11 9, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.515/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
- que "altera art. 130 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

Decurso: 48 sessão
Última sessão: 09/12/99

Projeto de Lei (art. 119,1, do RICO)

PROJETO DE LEI N° 3.210-N97 - do Senado Federal
(PLS nO 242/95) - que "dispõe sobre a proibição de
fumar em aeronaves comerciais brasileiras, em todo o
território nacional" (apensados os PLs. N°s. 4.192/98,
4.487198, 4.499/98, 4.520/98, 4.589/98, 4.657/98,
4.683/98,4.794/98, 172/99, 229/99 e 430/99).
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

COMISSÃO ESPECIAL
APLICAÇÃO DO CÓDIGO

DE TRÂNSITO

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 8/99

Elaboração do novo roteiro de audiências
públicas com os Senhores Ministros de
Estado da Justiça, Saúde e Educação;
Cronograma de visitas a Estados da
federação; Apreciação do anteprojeto de
resolução que "Cria a Comissão
Permanente do Trãnsito".

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
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.., COMISSÃO ESPECIAL
COMBATE À VIOLÊNCIA

Local: Plenário 6, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 2/99

Abertura dos trabalhos com a presença do
Presidente da Casa, Deputado Michel
Temer;
Elaboração do Cronograma dos Trabalhos.

RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 136-A/99 - INATIVOS

Local: Plenário 11, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 4/99

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:
Dr. JOLlMAR CORREA PINTO, Representante do
Movimento dos Servidores Públicos Aposentados 
MOSAP; e
Dr. RODOLFO FONSECA DOS SANTOS, Vice
Presidente de Assuntos Parlamentares da Associação
Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias 
ANFIP.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 136-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nO 1.542/99) - que
"dispõe sobre a contribuição para manutenção do
regime de previdência dos servidores públicos, dos
militares da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios".
RELATOR: Deputado JOS~ CARLOS ALELUIA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151-A/95 E APENSADAS

SEGURANÇA PÚBLICA

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 12/99

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidado:
- Sr. GUARACI MORAES BARROS, Presidente do
Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das
Polícias Militares e Corpo de Bombeiros.

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
AJ95, 514-AJ97 e 613-AJ98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 639-A/99

(APENSADA: PEC 4-AJ99)
INELEGIBILIDADE

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 2/99

Definição do roteiro dos trabalhos.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639-A,
DE 1999 - do Sr. José Carlos Aleluia e outros - que "dá
nova redação ao parágrafo 5° do art. 14 da Constituição
Federal". (Apensada: PEC 4-A/99).
RELATOR: IBRAHIM ABI-ACKEL.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 - AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

Local: Plenário 14, Anexo 11
Horário: 14h30min

PAUTA N° 8/99

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:
Sr. EDUARDO BOGALHO PETIENGILL, Presidente da
Infraero: e
Sr. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, Presidente do
D.A.C. - Departamento de Aviação Civil da Aeronáutica,

AVI S O

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:SaSessão
Último dia: 10.12.99
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Prazo prorrogado por decisão do Presidente da Câmara
dos Deputados.

PROJETO DE LEI N° 1.615-A, DE 1999 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transporte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 294-A/95

BATALHÃO SUEZ

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 15h

Instalação da Comissão e eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 294-A,
DE 1995 - do Sr. Sérgio Barcellos e Outros - que "dá
nova redação ao parágrafo primeiro do artigo 54 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

CPI - NARCOTRÁFICO

DILIGÊNCIAS

Local: Estado do Rio de Janeiro, Vitória, Belém e Belo
Horizonte
Horário: 8h

Diligência para apurar denúncias sobre o
narcotráfico

CPI - MEDICAMENTOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 14h

Convidados:
- DR. ANTONIO BARBOSA DA SILVA, Presidente do
Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal;
- DR. CARLOS EDUARDO FERREIRA. Presidente da

Federação Brasileira de Hospitais.

CPI - CRISE DO SETOR DA
BORRACHA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 15h

Apresentação e discussão do Relatório Final.

CPI - DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 14h30min

Apresentação e discussão do Relatório Final.

NOTA:
FORMULÀRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL
NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÀRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30
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Ata da 240ª Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 7 de dezembro de 1999

Presidência do Sr. Michel Temer, Presidente

ÀS 19 HORAS E 5 MINUTOS COMPARECEREM
OS SENHORES:

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengston
Nicias Ribeiro

IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bitiar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 7

Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes do Pará: 16

PSB/PCdoB

TOCANTINS

PTB
PFL
PMDB
PFL
PMDB

AntOnio Jorge
Darci Coelho
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis

AMAZONAS

Arthur Virgilio PSDB
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Cêmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Confúcio Moura PMDB
Euripedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondonia: 5

ACRE

PFL
PPB
PPS
PT
PT
PSDB
PFL

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PSDB
. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomem PSB PSB/PCdoB
Fátima Pelaes PSDB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes de Amapá: 7

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PSDB

Partido Bloco

RORAIMA

Cascavel PPS
Alcestes Almeida PMDB
Francisco Rodrigues PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 5
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RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoiser Maia PFL
MúcioSá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PARAíBA

PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 18

Armando Abílio
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 7

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PFL
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 10

CEARÁ

Adolfo Marinho PSOB
Almeida de Jesus PL
Anibal Gomes PMOB
Antonio Cambraia PSOB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Rommel Feijó PSOB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 18

Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 7

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira PFL
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

PIAuí

PSDB
PSDB

PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonê PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
'Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 9

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60549

Aloizio Santos PSOB
Feu Rosa PSOB
João Coser PT
José Carlos Elías PTB
Marcus Vicente PSOB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSOS
Rita Camata PMOB
Presentes do Espírito Santo: 8

Carlos Mosconi PSOB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSOB
OaniJo de Castro PSOB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSOB
Elíseu Resende PFL
Fernando Oiniz PMOB
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMOB
João Magno PT
José Militão PSOS
Júlio Oelgado PMOB
Lael Varella PFL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
MaroosLima PMOB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMOB
Mário de Oliveira PMOB
Narcio Rodrigues PSOB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires POT
Philemon Rodrigues PMOB
Rafael Guerra PSOB
Roberto Brant PFL
Romel Anízio PPS
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMOB
Vittorio Medioli PSOB
Zaire Rezende PMOB
Presentes de Minas Gerais: 41

ESP[RITO SANTO

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

BAHIA

PFL
PMOB
PL
PTB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSOS
PFL
PFL
PFL
PSOB
PT
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PFL
PSOB
PFL
PT
PT

SERGIPE

PSC
PSOB
PMOB
PSB

MINAS GERAIS

PSOB
PMOB
PFL

PSOB
PFL

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles

Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 32

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Jorge Alberto
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 4
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RIO DE JANEIRO Arnaldo Faria de Sá PPB

Aldir Cabral PFL Arnaldo Madeira PSOB

Alexandre Santos PSOB Ary Kara PPB

Almerinda de Carvalho PFL Bispo Wanderval PL PUPST/PSL

Arolde de Oliveira PFL Celso Giglio PTB

Ayrton Xerez PPS Celso Russomano PPB

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Clovis Volpi PSOB

Carlos Santana PT Corauci Sobrinho PFL

Celso Jacob POT Oelfim Netto PPB

Coronel Garcia PSOB Or. Hélio POT

Oino Fernandes PSOB Oúlio Pisaneschi PTB

Or. Heleno PSDB Edinho Araújo PPS

Eduardo Paes PTB Eduardo Jorge PT

Eurico Miranda PPB Emerson Kapaz PPS

Fernando Gabeira PV Fernando Zuppo POT

Fernando Gonçalves PTB Gilberto Kassab PFL

lédio Rosa PMOB Iara Bernardi PT

Jair Bolsonaro PPB Jair Meneguelli PT

João Mendes PMOB João Herrmann Neto PPS

Jorge Wilson PMOS Jorge Tadeu Mudalen PMOB

José Carlos Coutinho PFL José de Abreu PTN

Luís Eduardo POT José Genoíno PT

Luiz Ribeiro PSOB José índio PMOB

Luiz Salomão POT José Machado PT

Mareio Fortes PSOB José Roberto Batochio POT

Milton Temer PT Julio Semeghini PSOS

Miriam Reid POT Lamartine Posella PMOS

Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL Luiz Antonio Fleury PTS

Paulo Feijó PSOS Luiza Erundina PSS PSS/PCdoB

Ricardo Maranhão PSB PSS/PCdoB Maluly Netto PFL

Roberto Jefferson PTB Marcelo Barbieri PMOB
Rodrigo Maia PTB Marcos Cintra PL PUPST/PSL
Ronaldo Cesar Coelho PSOS Medeiros PFL
Rubem Medina PFL Milton Monti PMOB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 34

Moreira Ferreira PFL

Nelo Rodolfo PMOS

SÃO PAULO Nelson Marquezelli PTS

Alberto Goldman PSOS Neuton Lima PFL

Alberto Mourão PMDS Paulo Kobayashi PSDS

Aldo Rebelo PCdoS PSS/PCdoB Paulo Lima PMOB

Aloizio Mercadante PT Professor Luizinho PT

André Benassi PSDS Ricardo Berzoini PT

Angela Guadagnin PT Ricardo Izar PMOB

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Robson Tuma PFL

Antonio Kandir PSOB Sampaio Oória PSOB

Antonio Palocci PT Silvio Torres PSOB

Arlindo Chinaglía PT Vadão Gomes PPB
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RIO GRANDE DO SUL

por
PPB
prB
PMDB
PMDB
PDr
PPB
PMDB

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss pr
Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PDr
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon por
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 12

Airton Dipp
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Fatter Júnior
Germano Rigotto

Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 26

PUPST/PSL

GOIÁS

PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda

Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustino PPB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 61

Barbosa Neto
Euler Morais
Jovair Arantes
Juquinha
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Presentes do Goiás: 11

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 6

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

PFL
PFL
PFL
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Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 23

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lisa de
presença registra o comparecimento de 404
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO, servindo como
22 Secretário procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-1-
PROJETO DE LEI Nº 3.808-A, DE 1997

(Do Sr. José Pimentel)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 3.808, de 1997, que cria o Fundo
de Universalização das Telecomunicações;
tendo parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática pela

aprovação, com substitutivo, deste, do de
nº 3.938/97, apensado, das Emendas nos
1/99 e 3/99, apresentadas a este, das
Emendas nºs 1/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6/98,
apresentadas ao Projeto de Lei n2

3.938/97, apensado, das Emendas nºs
4-S/99, 5-S/99, 7-S/99, 15-S/99, 27-S/99 e
30-S/99, apresentadas ao substitutivo, e
pela rejeição das Emendas nºs 2/99 e 5/99,
apresentadas a este, das Emendas nos
2/98, 7/98 e 4/99, apresentadas ao Projeto
de Lei nº 3.938/97, apensado, e das Emen
das nºs 1-S/99, 2-S/99, 3-S/99,6-S/99,
8-S/99, 9-S/99, 10-S/99, 11-S/99, 12-S/99,
13-S/99, 14-S/99, 16-S/99, 16-S/99,
17-S/99, 18-S/99,19-S/99, 22-S/99, 23-S/99
e 28-S/99 apresentadas ao substitutivo, com
votos em separado dos Deputados Bispo
Wanderval e Walter Pinheiro (Relator: Sr.
Salvador Zimbaldi). Pendente de pareceres
das Comissões de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Redação.

Tendo apensado o PL nº 3.938/97.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - V. Ex!! anunciou e agora abre a Ordem
do Dia da sessão extraordinária que convocou. Na
pauta está a PEC da Reforma do Judiciário? Só para
informar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não. A
PEC da Reforma do Judiciário estava na sessão
ordinária. Virá amanhã, aliás, muito oportunamente.

O SR. MARCELO DÉDA - Nem a discussão?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Amanhã

continua a discussão, porque tendo encerrada a
sessão ordinária, nós a colocaremos em pauta
amanhã. Não houve tempo de nesta sessão
ingressar.

O SR. MARCELO DÉDA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero pedir vênia para registrar perante a Mesa e o
Plenário o falecimento ocorrido, ontem à noite, sendo
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o sepultamento hoje, no Rio de Janeiro, do
ex-Deputado Federal Lysâneas Maciel.

Lysâneas Maciel foi Deputado Federal cassado
pelo regime autoritário, depois Deputado Constituinte
e Deputado na Legislatura posterior. Era homem que
dignificava a vida pública, honrava a República e
cultuava os valores republicanos. Portador de
coragem cívica invejável, fiel e vinculado aos seus
princípios e sonhos, em que acreditava, fazia
conciliar, de maneira muito coerente, sua atitude
religiosa, muito presente e constante, com a visão de
justiça social, com a visão socialista.

Lysâneas foi vítima de um câncer que o consu
miu nos últimos meses, mas com a mesma serenida
de, bravura cívica e firmeza com que devotou sua vida
aos elevados interesses da República brasileira e da
causa do povo brasileiro enfrentou corajosa e serena
mente o sofrimento dos seus últimos tempos. Sem dú
vida alguma, foi um Parlamentar Federal, e agora Mu
nicipal, como Vereador da cidade do Rio de Janeiro,
que certamente dignificou esta Casa e a vida pública
do País. Com certeza recolheremos da sua vida e de
suas atitudes inspiração para também trilharmos com
elevação e grandeza os caminhos de bem servir à
República e à Pátria brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo
dizer a V. Ex!!, Deputado Vivaldo Barbosa, que na
sessão ordinária da Câmara já houve inúmeras
manifestações, com a adesão da Mesa, sobre o
falecimento do nosso ex-companheiro e grande líder
nacional Lysâneas Maciel.

O SR. RICARDO MARANHÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!' a palavra.

O SR. RICARDO MARANHÃO (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de incorporar-me às homenagens prestadas ao
eminente homem público Lysâneas Maciel, Vereador
pelo PDT e Deputado Federal em duas ocasiões. Víti
ma do autoritarismo, da intolerância, último brasileiro
cassado pelo AI-S, Lysâneas Maciel jamais permitiu
que esse autoritarismo esmorecesse o seu espírito
combativo. Traços marcantes da sua vida pública, o es
pírito público, o patriotismo, a orientação ética sempre
nortearam a sua ação.

Por isso, Sr. Presidente, associo-me às justas
homenagens que esta Casa presta ao eminente
homem público Lysâneas Maciel, solicitando a V. Exll

que a Mesa transmita à família, à Dona Regina e aos
seus filhos as nossas homenagens e os nossos

sentimentos por uma perda irreparável para o Brasil e
sua classe política.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Deputado Ricardo Maranhão, assim será feito.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo associar-me às homenagens que estão sendo
feitas pelo Plenário desta Casa ao ex-Deputado
Lysâneas Maciel, com quem convivi no período de
resistência à ditadura militar.

Tivemos participação ativa no movimento
ecumênico, em especial no Centro Ecumênico de
Documentação e Informação. Naquela época, o
Centro reunia um grupo de evangélicos do qual
faziam parte os companheiros Jether Ramalho,
Zwinglio Dias, Rubem Alves e outros. Essas pessoas
foram, naquele tempo, vozes da dignidade na
resistência e na luta pela liberdade de expressão e de
manifestação. Lysâneas Maciel fazia parte dessa
trajetória, dessa atitude e desse exemplo.

No período da abertura democrática e transição,
foi ele um dos primeiros a se associar às construções
partidárias. Chegou a ser filiado do PT, e depois se
tornou um militante da maior grandeza na história do
PDT.

Portanto, neste momento, não poderia deixar de
registrar a morte desse cidadão exemplar, dessa
figura única na história da República. Ao mesmo
tempo, Lysâneas Maciel reuniu compromissos de fé,
de política, de ética, de dignidade, de honestidade
com a Nação e seu povo.

Registro nos Anais da Casa a homenagem
póstuma a esta página importante da história do
Parlamento que foi Lysâneas Maciel e também me
solidarizo com Dona Regina e toda a sua família por
este momento de dor vivido em decorrência desta
imensa perda para a Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que ainda desejam manifestar-se
que me permitam dar seqüência aos trabalhos,
mesmo sendo mais que legítimas as manifestações
de apreço ao nosso ex-Deputado Lysâneas Maciel.

No momento da votação, concederei a palavra
aos Deputados que se queiram manifestar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
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substituição à Comissão de Finanças e Tributação,
ao Sr. Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sre e Srs. Deputados, o Projeto de Lei n2 3.808, de
1997, a ser apreciado por esta Casa, institui o Fundo
de Universalização.

Trata-se de projeto de suma importância. Diria
que é seqüência de um arcabouço legislativo previsto
pela Lei Geral de Telecomunicações em seu art. 2lI e,
nesse particular, em seu art. 81, inciso I, que trata exa
tamente da universalização. Aponta para aspectos que
vão consubstanciar a intenção do legislador na Lei Ge
rai de Telecomunicações, na perspectiva do financia
mento de todo o projeto de universalização previsto
naquela lei.

Nesse sentido, o projeto traz inovações impor
tantíssimas do ponto de vista de seu conceito universal
e de sua abrangência, bem como a introdução eapos
sibilidade de renovação de ferramentas tecnológicas,
não só do ponto de vista das telecomunicações, corno
também da educação, da saúde, da segurança pública
e da Justiça.

Portanto, o projeto reveste-se de uma importân
cia sem igual.

Nesse sentido, não vemos nenhum óbice do
ponto de vista orçamentário, uma vez que também é
previsto na estrutura do projeto a apresentação de
projetos e programas, o que, conseqüentemente,
vinculará a implementação dessas medidas a esta
Casa.

O Congresso Nacional, através do Orçamento,
continuará tendo posicionamento sobre a matéria.

Dessa forma, não há nenhuma desvinculação,
como alguns pregavam, do ponto de vista da
participação desta Casa no acompanhamento das
questões orçamentárias ali propostas.

Portanto, Sr. Presidente, somos favoráveis à
aprovação da matéria ora em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, ao Sr. Deputado Mendes Ribeiro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMOB - RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
n2 3.808, de 1997, em questão, foi aprovado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, que opinou pela

aprovação de dois projetos na forma de um substituti
vo.

Acho que no projeto estão totalmente atendidas
as necessidades, e, portanto, voto por sua
juridicidade e pela sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

Para falar a favor, concedo a palavra ao Sr.
Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr- e Srs. Deputados, a
matéria que é objeto deste Projeto de Lei n2 3.808, de
minha autoria, já deveria ter sido aprovada na própria
lei que tratou da privatização do setor de telecomuni
cações, como fizemos no setor de petróleo.

Infelizmente, aquela lei, que deveria, já em julho
de 1997, trazer essa matéria em um seu artigo, previa
que, a partir de novembro de 1997, deveria ser
regulamentada lei específica. Não foi possível.

Estamos já em dezembro de 1999. Mais de dois
anos se passaram desde a origem da lei federal que
deveria instituir este fundo. Perdemos já dois anos de
receitas que seriam investidas nos setores mais
sofridos e necessitados da sociedade brasileira, que
são exatamente as pequenFls comunidades rurais,
onde o sistema de telecomunicações é frágil ou
quase inexistente.

Sei das dificuldades que tivemos na Comissão
específica, de Ciência e Tecnologia, para chegarmos
a este substitutivo. Talvez não seja o projeto ideal,
mas é fundamental a criação desse fundo para que, a
partir daí, não venhamos mais a perder recursos e,
em conseqüência, possamos criar esse fundamental
instituto para financiar o setor de telecomunicações
popular.

É preciso ressaltar também que no substitutivo
há um item que necessita de muita atenção por parte
desta Casa. É aquele que determina que o BNDES
será o órgão executor dessa política. Na nossa leitura,
não é este o melhor organismo financeiro voltado para
esta matéria, até porque o BNDES não tem rede de
agências para fazer a arrecadação, e vai necessitar
dos serviços de outros bancos oficiais federais para fa
zer a arrecadação, como também não tem rede para
fazer a sua distribuição. Seria muito melhor que não se
especificasse qual queria o banco público oficial
federal que centralizaria esses recursos, deixando a
critério do Ministério das Comunicações e da Anatel a
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sua definição. Mas, como forma de viabilizar o acor
do, encaminhamos favoravelmente ao projeto de lei,
ao seu substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para discutir a matéria, ao Sr. Deputado
Arolde de Oliveira.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, prezados colegas,
pedi a palavra, na realidade, para reforçar a posição de
praticamente todas as Lideranças. Após um esforço de
mocrático, com a abertura política do Relator, Deputado
Salvador Zimbaldi, conseguimos construir um texto que
atende à necessidade urgente de votarmos esta maté
ria, a fim de que seja eficaz já a partir do próximo exer
cício, ao mesmo tempo cumprindo aquilo que está
previsto na Lei Geral das Telecomunicações.

O Fust é um princípio fundamental da legislação
de telecomunicações. A Lei Geral das Telecomunica
ções busca duas coisas: primeiro, a competição, para
repercutir em redução de custos para o assinante; em
segundo lugar, e não menos importante, a universali
zação dos serviços, para que todo brasileiro, em qual
quer recanto do País, possa ter acesso aos serviços
de telecomunicações. O Fust foi lá incluído como prin
cípio, e hoje é regulamentado por esse texto, para fa
zer com que o governo disponha de um instrumento,
recursos originados no setor para reverter ao próprio
setor onde a iniciativa privada, por questões de retor
no, não manifeste tanto interesse. Assim, o Estado
disponibiliza os recursos, garantindo a universaliza
ção, esse princípio fundamental da legislação que pri
vatizou e regulamenta o setor das telecomunicações.

Muitas questões foram levantadas. Como o texto
já foi praticamente decidido, está decidido; as questões
agora são de semântica, de vírgula, de redação. Há um
acordo, e convoco os companheiros a votar essa lei. É
urgente que se faça isso. Ela cumpre um dispositivo já
previsto na lei que aqui aprovamos e, por conseguinte,
vai trazer os benefícios já a partir do próximo ano para
o País.

O Congresso Nacional estará presente nas
decisões, através da aprovação do Orçamento, sobre
a aplicação em projetos de universalização das
telecomunicações. Por conseguinte, teremos neste
momento a oportunidade de manifestar a nossa
posição quanto à aprovação desses projetos quando
formos analisar, ano a ano, a Lei Orçamentária.

São essas as minhas considerações, reforçando
que a postura democrática do Relator foi de suma im
portância para que chegássemos a esse texto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa as seguintes: Emendas de Plenário:

Emenda Modificativa n2 1

Dê-se ao inciso 11 do § 12 do art. 22 do Substi
tutivo Adotado pela Comissão a seguinte reda
ção:

"Art. 22 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 - um conselheiro representando o
Ministério da Justiça."

Justificação

Esta emenda tem por objetivo incluir um repre
sentante do Ministério da Justiça considerando-se
dois motivos fundamentais para a universalização
dos serviços de telecomunicações: a) a defesa do
consumidor, encabeçada pela Secretaria de Defesa
Econômica do Ministério da Justiça; e b) a defesa da
concorrência, onde cabe ao Cade, autarquia no âmbi
to do Ministério, um papel central na aplicação da le
gislação.

Sala das Sessões, de setembro de 1999. 
Deputado José Genoíno, Líder do Partido dos Traba
lhadores na Câmara dos Deputados - Walter PInhei
ro, PT - BA - Haroldo Lima, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PC doB - Bispo Rodrigues, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPST/PSL - Dr. Hé
lio, Vice-Líder, PT.

Emenda Supressiva n2 2

Suprima-se o inciso V do § 12 do art. 2!l do
Substitutivo Adotado pela Comissão

Justificação

A emenda proposta visa suprimir a represen
tação das empresas prestadoras de serviços de te
lecomunicações por entendermos que em virtude
de poderem ser beneficiadas com a aplicação de
recursos do Fundo não devem fazer parte do seu
Conselho Gestor.

Sala das Sessões, de setembro de 1999. -
Deputado José Genoíno, Líder do Partido dos Trabalha
dores na Câmara dos Deputados - Walter Pinheiro, PT
BA - Haroldo Uma, Bloco Parlamentar PSBlPCcloB 
Bispo Rodrigues, Viee-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSTIPSL - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT.
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Emenda Modificativa n2 3

Oê-se ao § 52 do art. 22 do Substitutivo Adota
do pela Comissão a seguinte redação:

"Art. 2º .

§ 5º Na primeira investidura, os conse
lheiros representantes do Ministério das Co
municações terão mandato de 3 (três) anos
e os demais de 2 (dois) anos.

Justificação

A emenda proposta visa adequar o § 5º à não
participação da Anatel no Conselho Gestor.

Sala das Sessões, de setembro de 1999. - De
putado José Genoíno, Líder do Partido dos Trabalha
dores na Câmara dos Deputados - Walter Pinheiro,
(PT - BA), Vice-Líder do PT. - Haroldo Lima, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PC doB - Bispo
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT.

Emenda Aditiva n2 4

Acrescente-se ao art. 4l! do Substitutivo
Adotado pela Comissão o seguinte parágrafo
único:

"Art.4º .

Parágrafo único Compete à Anatel
submeter ao Conselho Gestor, consideran
do as diretrizes referidas no inciso I, propos
ta de programas, projetos e atividades refe
ridos no inciso 11, além de acompanhar e fis
calizar a execução dos que forem aprova
dos pelo Conselho Gestor.

Justificação

Este parágrafo único é justificado por ser a Anatel
a entidade com melhores condições técnicas de elabo
rar proposta de programas, projetos e atividades e rea
firma a competência da Agência, baseada no art. 19, da
LGT, para acompanhar e fiscalizar a execução de qual
quer projeto envolvendo prestação de serviços de tele
comunicações, qualquer que seja sua fonte de financia
mento. - Deputado José Genoíno, Líder do Partido dos
Trabalhadores na Câmara dos Deputados - Walter Pi
nheiro, (PT - BA), Vice-Líder do PT. - Haroldo Lima,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Bispo
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT.

Emenda Aditiva nl! 5

Acrescente-se ao final do inciso I do art. 4l!
do Substitutivo Adotado pela Comissão o seguin
te:

"Art.4º .
I - ....., no plano geral de metas para a

universalização do serviço telefônico fixo co
mutado e suas futuras ampliações, assim
como nos planos de metas para a universa
lização de outros serviços, elaborados e
aprovados nos termos do art. 80 da Lei nº
9.472/97 ..

Justificação

Esta emenda é necessária porque o Fust deve
servir, exclusivamente, como instrumento para o
cumprimento da política nacional de universalização
dos serviços de telecomunicações. Por sua vez, essa
política será expressa nas ampliações do PGM apro
vado pelo Decreto nº 2.592/98, assim como em futu
ros planos para a universalização de outros serviços
de telecomunicações, aprovados nos moldes do dis
posto no art. 80 da LGT.

Sala das Sessões, de setembro de 1999. - De
putado José Genoíno, Líder do Partido dos Trabalha
dores na Câmara dos Deputados - Walter Pinheiro,
(PT - BA), Vice-Líder do PT - Haroldo Lima, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Bispo
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT.

Emenda Supressiva nl! 6

Suprima-se a expressão "acompanhar e fis
calizar" do inciso 11 do art. 42 do Substitutivo Ado
tado pela Comissão.

Justificação

Essa emenda tem por objetivo suprimir a ex
pressão "acompanhar e fiscalizar' por entendermos
que as atividades de fiscalização e acompanhamento
da prestação de serviços de telecomunicações é
competência da Agência Nacional de Telecomunica
ções - ANATEL, enquanto órgão regulador do setor,
conforme preceitua a Lei Geral de Telecomunicações
nos incisos VI, IX e XII, do art. 19, da Lei nº 9.472/97.

Sala das Sessões, de setembro de 1999. 
Deputado José Genoíno, Líder do Partido dos Traba
lhadores na Câmara dos Deputados - Walter Pinhei
ro, (PT - BA), Vice-Líder do PT. - Haroldo Lima, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Bispo
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Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT.

Emenda Modificativa n2 7

Dê-se ao inciso 111 do art. 42 do Substitutivo
Adotado pela Comissão a seguinte redação:

"Art.4º .

111 - elaborar e submeter, anualmente, ao
Ministério das Comunicações a proposta orça
mentária do Fust, para inclusão no projeto de
lei orçamentária anual a que se refere o § 5º
do art. 165 da Constituição, levando em consi
deração o estabelecido no inciso I supra, o
atendimento do interesse público e as desi
gualdades regionais."

Justificação

A nova redação dada, ao remeter ao inciso I,
também modificado, incorpora o fato que os fundos po
derão ser aplicados tanto para o cumprimento de ampli
ações do atual PGMU como para a implementação dos
planos de universalização relativos a outros serviços.

Sala das Sessões, de setembro de 1999. 
Deputado José Genoíno, Líder do Partido dos Traba
lhadores na Câmara dos Deputados - Walter Pinhei
ro, (PT - BA), Vice-Líder do PT. - Haroldo Lima, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Bispo
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Dr. Hélip, Vice-Líder do PDT.

Emenda Supressiva nQ 8

Suprima-se o inciso VI do art. 42 do Substitu
tivo Adotado pela Comissão.

Justificação

O inciso VI é contraditório com o art. 14 que esta
belece a competência do Poder Executivo para regula
mentar a presente Lei. - Deputado José Genoíno, Líder
do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados
- Walter Pinheiro (PT - BA), Vice-Líder do PT - Harol
do Lima, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSBIPCdoB
- Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bispo Rodrigues, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPST/PSL

Emenda Supressiva n2 9

Suprima-se o inciso VII do art. 42 do Substitu
tivo Adotado pela Comissão.

Justificação

A expressão "decidir sobre outros assuntos de
interesse do Fust" é excessivamente ampla, não se

podendo vislumbrar quais seriam esses outros as
suntos. - Deputado José Genoíno, Líder do Partido
dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados - Wal
ter Pinheiro (PT - BA), Vice-Líder do PT - Haroldo
Lima, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bispo Rodrigues, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPST/PSL

Emenda Modificativa n210

Dê-se ao caput do art. 52 do Substitutivo
Adotado pela Comissão a seguinte redação:

"Art. 5º Os recursos do Fust serão apli
cados, em programas, projetos e atividades
que estejam em consonância com o Plano
Geral de Metas para a Universalização de
Serviços em Telecomunicações e em espe
cial com ampliações do Plano Geral de Me
tas para a Universalização do Serviço Fixo
Comutado que contemplarão, entre outros,
os seguintes objetivos:"

Justificação

A redação dada pelo Substitutivo não considera
que os recursos do Fust devem servir como instrumento
para o cumprimento da política de universalização ex
pressa nas ampliações do PGMU, aprovado pelo Decre
to nº 2.592/98, assim como em futuros planos para uni
versalização de outros serviços de telecomunicações,
aprovados nos moldes do disposto no art. 80 da LGT. Se
mantivéssemos a redação do Substitutivo, as amplia
ções do atual PGMU, que não fossem previstas no artigo,
não poderiam ser financiadas com os recursos do Fust.
Além disso, esses recursos não poderiam ser utilizados
para financiar metas previstas em planos de universaliza
ção de outros serviços. - Deputado José Genoíno, Líder
do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados
- Deputado Walter Pinheiro, (PT - BA), Vice-Líder do
PT - Deputado Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PUPST/PSL - Deputado José Roberto
Batochio, Vice-Líder do PDT - Deputada Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB

Emenda Supressiva n2 11

Suprima-se o inciso VIII do art. 52 do Substi
tutivo Adotado pela Comissão a seguinte expres
são:

"de fibra ótica."

Justificação

Esta emenda justifica-se em função de que os
recursos do Fust não sejam utilizados para beneficiar
especificamente uma tecnologia em particular. A



"Art. 32 Os recursos do Fust ficarão de
positados no Banco do Brasil S/A, que se
encarregará somente do recebimento e ma
nutenção em conta especial dos depósitos
das receitas do Fundo, bem como dos re
passes e aplicações determinados pelo
Conselho Gestor."

Emenda Modificativa n!! 14

Altere-se o art. 3!! do substitutivo adotado
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que passa a ter a seguinte re
dação:

Justificação

Os recursos do FUST - Fundo de Universaliza
ção dos Serviços de Telecomunicações serão aplica
dos, preferencialmente, em localidades com menos de
100 habitantes, de baixo poder aquisitivo e localizados
no vasto território brasileiro. Dada esta magnitude, o
Fundo requer o envolvimento de agente financeiro de
abrangência regional e nacional, capaz de viabilizar,
com agilidade e segurança, o repasse e aplicações
dos recursos determinados pelo Conselho Gestor.

Em que pese a excelência dos serviços do
BNDES, cabe destacar que trata-se de um banco de
fomento, não nos parecendo, pelas suas característi
cas, instituição própria para viabilizar o recebimento,
a aplicação e o repasse do Fundo, mister que melhor
se coaduna com um banco comercial.

Já o Banco do Brasil, principal agente financeiro
do Governo Federal, além de contar com agências ou
postos de atendimento nos mais distantes pontos do
País, possui experiência e tradição na gestão finance-

Justificação

Trata-se de uma mudança do Plano Geral de Ou
torgas aprovado pelo Presidente da República, isto é,
de uma mudança das regras estabelecidas previamen
te ao processo de privatização, e que influíram na deter
minação do preço de venda das empresas do Sistema
Telebrás. A respeito, cabe notar que, caso a obtenção
de novas autorizações não estivesse condicionada ao
cumprimento das obrigações de universalização no âm
bito regional, o preço obtido pela privatização das em
presas teria sido mais alto. Salienta-se, entretanto, que
um maior preço teria sido conseguido em detrimento do
objetivo de colocar um estímulo importante à mais rápi
da universalização dos serviços a nível regional. Adicio
nalmente, a mudança, proposta pelo substitutivo, das
regras consideradas durante o processo de privatiza
ção, é altamente inconveniente do ponto de vista da ne
cessidade de transmitir aos investidores internos e ex
ternos confiança na estabilidade do marco jurídico bra
sileiro. - Deputado José Genoíno, Líder do Partido dos
Trabalhadores na Câmara dos Deputados - Walter Pi
nheiro (PT - BA), Vice-Líder do PT - Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT, Bispo Rodrigues, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PUPSTIPSL.

Emenda Supressiva n!! 12

Suprima-se o art. 12 do substitutivo adotado
pela Comissão:

Emenda Supressiva n!! 13

Suprima-se a expressão "•.•com priorida
de..." do § 22 do art. 5!! do substitutivo adotado
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática.

Justificação

Na Constituição Federal de 1988 foi resguarda
do os direitos das escolas públicas no que diz respei
to ao repasse de recursos públicos, não podendo com
isso, abrir-se entrelinhas no projeto que visem con
templar com recursos oriundos do Poder Público, as
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emenda objetiva ass"im assegurar que os recursos escolas que na prática funcionam como empresas
possam ser destinados para a instalação de redes de privadas.
alta velocidade que utilizem meios de transmissões A razão da apresentação da presente emenda e
diversos. - Deputado José Genoíno, Líder do Parti- da salvaguarda nela apresentada é a de garantir que
do dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados - as verbas públicas, inclusive as oriundas do Fundo
Walter Pinheiro (PTB - BA), Vice-Líder do PT - Ha- em tela, sejam inteiramente destinadas à melhoria do
roldo Lima, Vice-Líder do Bloco Parlamentar ensino público e seu aprimoramento, não sendo, pois,
PSB/PCdoB - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Bispo concebível que as escassas verbas para a educação
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar pública concorram para apoiar escolas particulares
PUPST/PSL que já contam com o aporte de recursos extraordiná

rios oriundos de pesadas mensalidades.
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1999. 

Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Régis Caval
cante, Vice-Líder PPS - Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Bispo Rodrigues,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPST/PSL - Fer
nando Coruja, Vice-Líder do PDT.
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ira de fundos e programas de interesse público e pri
vado e no financiamento de projetos com recursos de
fontes internacionais. Possui rede bancária interliga
da por meio do sistema "on-Iine", permitindo, com
isso, a troca instantânea de informações, o que per
mitirá eficácia na operacionalização do Fundo.

Por outro lado, o Banco do Brasil, mediante con
trato firmado com a ANATEL - Agência Nacional de Te
lecomunicações, já presta serviços de arrecadação, por
meio das instituições bancárias, em todo o território na
cional, das receitas do FISTEL - Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações, compreendendo acolhimento
do documento de arrecadação das receitas deste Fun
do, o repasse do produto arrecadado e a prestação de
contas da arrecadação por meio magnético.

É a nossa justificação.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. 

Nelson Marchezan, PSDB - Aécio Neves, Líder do
PSDB - Geddel Vieira Lima, Líder DO PMDB.

Emenda Aditiva de Plenário nll 15

Acrescente-se ao art. 59 do substitutivo, o se
guinte parágrafo:

"Art. 5 .

§ 49 As aplicações a que se referem
este artigo terão entre suas funções a redu
ção das desigualdades regionais, segundo
critério populacionaL" ..

Justificação

Em nossa Carta Constitucional um dos objeti
vos de maior relevo que orienta a produção normativa
é o de reduzir as desigualdades regionais.

Não sem razão dispôs nosso constituinte, afinal
apesar de possuirmos regiões ricas, desenvolvidas,
outras padecem na miséria, sem acesso as suas de
mandas básicas.

Fruto desta constatação, disciplina nossa Cons
tituição, art. 165, § 72e art. 35 dos ADCT, que na dis
tribuição dos recursos orçamentários deverá o legis
lador levar em conta o critério populacional visando
reduzir as desigualdades regionais.

Nesse diapasão, nada mais justo que estabele
cermos e reforçamos o preceito constitucional, deter
minando que na alocação dos recursos do Fundo leve
em conta o critério populacional, como parâmetro mí
nimo à distribuição dos recursos públicos.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. 
Deputado Clementino Coelho, PPS/PE - Régis Ca
valcante, Vice-Líder do PPS, Dr. Hélio, Vice-Líder do

PDT - Aldo Rebelo, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

Emenda Modificativa nll 16

Dê-se ao art. 19 do substitutivo a seguinte re
dação:

"Art. 1º Fica instituído o Fundo de Uni
versalização dosServiços de Telecomunica
ções - FUST, sob a gestão da Agência Na
cional de Telecomunicações, tendo por fina
lidade proporcionar recursos destinados a
cobrir a parcela de custo exclusivamente
atribuível ao cumprimento das obrigações
de universalização de serviços de telecomu
nicações que não possa ser recuperada
com a exploração eficiente do serviço, nos
termos do disposto no inciso 11, art. 81 da.
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997."

Justificação

A administração do Fundo pela Anatel é coeren
te com o disposto na Lei Geral de Telecomunicações
já que cabe aos poderes Executivo e Legielativo a de
finição da política de Telecomunicações e à Anatel a
sua implementação (Arts. 18 e 19 da LGT). Mais es
pecificamente, segundo foi definido pelo § 19 do art.
80 da LGT, o Poder Executivo, ao definir o plano de
metas para a universalização de um serviço (ou deci
dir pela incorporação de novas metas periódicas), de
talhará as fontes de financiamento das obrigações de
universalização, o qual implica aprovar as diretrizes
gerais para a aplicação dos recursos do Fust.

Entretanto, sempre considerando o modelo de
desenvolvimento viabilizado pela LGT, compete à
Anatel: a) aprovar, acompanhar e fiscalizar os progra
mas, projetos e atividades que aplicarem recursos do
Fust, respeitando estritamente as diretrizes emitidas
pelo Poder Executivo; e,

b) elaborar e submeter, anualmente, ao Ministé
rio das Comunicações a proposta orçamentária do
Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere a Constituição Federal no § 52
do art. 165, considerando a política de telecomunica
ções definida no plano de metas de universalização
de cada serviço e suas respectivas ampliações.

No substitutivo, o Conselho Gestor assume
competência de Poder Executivo e de Órgão Regula
dor, subvertendo a delimitação de funções estabele
cidas na LGT e que serviram de referência para a
construção do novo marco regulatório ao longo dos
dois últimos anos e para planejamento e realização
dos investimentos no setor. De fato, esta confusão de
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competências parece esquecer que: a) o Fust é, em
sua concepção original, um valioso instrumento para
a implementação da política de universalização ex
pressa nas ampliações do PGMU, aprovado pelo De
creto nº 2.592/98, assim como em futuros planos para
a universalização de outros serviços de telecomuni
cações aprovados nos moldes do disposto no art. 80
da LGT; e, b) o modelo de desenvolvimento adotado,
entre outros, por meio da aprovação da LGT, implica
no fortalecimento das Agências Reguladoras inde
pendentes para a implementação de políticas defini
das no âmbito dos poderes Executivo e Legislativo,
de forma que, uma vez definidas as diretrizes gerais,
fosse possível escapar do jogo de pressões políticas
espúrias responsável por tantos fracassos.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT - Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - De Velasco, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPST/PSL.

Emenda Modificativa n2 17

O art. 22 do substitutivo passa a ter a seguin
te redação:

"Art. 2º O Ministério das Comunica
ções instituirá um Conselho para assessorar
o Poder Executivo na formulação das políti
cas para a universalização dos serviços de
telecomunicações.

§ 1º O Conselho será constituído por
cinco conselheiros, nomeados pelo Ministro
das Comunicações, considerando as indica
ções apresentadas por entidades represen
tativas da sociedade, nos termos do regula
mento.

§ 2º A primeira investidura do Conse
lho deve ocorrer no prazo de 60 (sessenta)
dias a partir da publicação desta lei.

§ 32 O Presidente do Conselho será
nomeado pelo Ministro das Comunicações
e o Conselho decidirá por maioria absolu
ta.

§ 4º O mandato dos conselheiros será
2 (dois) anos, permitida uma recondução.

§ 52 Na primeira investidura, dois con
selheiros terão mandato de 3 (três) anos e
os demais de 2 (dois) anos.

§ 62 O Ministério das Comunicações
prestará ao Conselho apoio logístico, admi
nistrativo técnico e financeiro, incluindo as
atividades de secretaria."

Justificação

A mudança é coerente com a modificação dada
ao art. 12• Entretanto, permite que o Ministério das Co
municações seja assessorado por represenantes de
diversos setores da sociedade, na definição de diretri
zes gerais podem ser vistas como parte das defini
ções de políticas que são atribuição do Poder Executi
vo e Legislativo.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1999. 
Dep. Walter Pinheiro - Vice-Líder do PT - Luiza
Erundina - Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
- De Velasco - Vice-Líder do Bloco Parlamentar,
PUPST/PSL - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT.

Emenda Supressiva n2 18

Suprima-se o artigo 12 do substitutivo.

Justificação

Trata-se de uma mudança no Plano Geral de
Outorgas, aprovado pelo Presidente da República,
isto é, de uma mudança das regras estabelecidas,
previamente, ao processo de privatizações e que in
fluíram na determinação do preço de venda das em
presas do Sistema Telebrás. A respeito cabe notar
que, caso a obtenção de novas autorizações não esti
vesse condicionada ao cumprimento das obrigações
de universalização no âmbito regional, o preço obtido
pela privatização das empresas teria sido mais alto.
Salienta-se, entretanto, que o maior preço teria sido
conseguido em detrimento do objetivo de colocar um
estímulo importante a mais rápida universalização
dos serviços a nível regional. Adicionalmente, a mu
dança, proposta pelo substitutivo, das regras conside
radas durante o processo de privatização, é altamen
te inconveniente do ponto de vista da necessidade de
transmitir aos investidores internos e externos confi
ança na estabilidade do marco jurídico brasileiro.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1999.
Dep. Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Dr. Hélio,
Vice-Líder do PDT - Luiza Erundina, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Dep. Velasco, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PUPST/PSL.

Emenda Modificativa n2 19

O art. 7º do substitutivo passa a ter a seguin
te redação:

Art. 7º A Anatel publicará, no prazo de
até sessenta dias do encerramento de cada
ano, um demonstrativo das receitas e das
aplicações do Fust, informando as entida-
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des beneficiadas, a entidade das aplicações
e outros dados esclarecedores."

Justificação

Esta emenda é necessária em função da altera
ção feita pela emenda que apresentamos ao art. 1º.
Fazer, a cada mês, um demonstrativo das receitas e
das aplicações do Fust, tem um custo excessivo, em
termos de utilização de recursos humanos e orça
mentários, totalmente injustificável.

Sala das Sessões, 1Q de dezembro de 1999. 
Dep. Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Or. Hélio,
Vice-Líder do PDT - Or. Velasco, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PLlPSTIPSL.

Emenda Modificativa n2 20

O art. 52 do substitutivo passa a ter a seguin
te redação:

"Art. 52 Os recursos do Fust serão apli
cados em programas, projetos e atividades
que estejam em consonância com o Plano
Geral de Metas para a Universalização de
serviços de telecomunicações e, em especi
al, com aplicações do Plano Geral de Metas
para Universalização do serviço telefônico
fixo comutado que contemplarão, entre ou
tros, os seguintes objetivos:

I - atendimento a localidades com me
nos de cem habitantes;

11 - antecipação de metas de atendi
mento a pequenas localidades estabeleci
das no Plano Geral de Metas de Universali
zação;

111 - complementação de metas esta
belecidas no Plano Geral de Metas de Uni
versalização para atendimento de comuni
dade de baixo poder aquisitivo;

IV - implantação de acesso individuais
para prestação do serviço telefônico, em
condições favorecidas, a estabelecimentos
de ensino, a bibliotecas e a instituições de
saúde;

V - implantação de acessos para utili
zação de serviços de redes digitais de infor
mação destinadas ao acesso público, inclu
sive da Internet, em condições favorecidas,
a instituições de saúde;

VI - implantação de acessos para utili
zação de serviços de redes digitais de infor
mação destinadas ao acesso público, inclu
sive da Internet, em condições favorecidas,
a estabelecimentos de ensino e a bibliote-

cas, incluindo os equipamentos terminais
para operação pelos usuários;

VII - redução das contas de serviços
de telecomunicações de estabelecimentos
de ensino e bibliotecas referentes à utiliza
ção de serviços de redes digitais de infor
mação destinadas ao acesso do público, in
clusive da Internet, de forma a beneficiar em
percentuais maiores os estabelecimentos
freqüentados por população carente, de
acordo com a regulamentação do Poder
Executivo;

VIII - instalação de redes de alta velo
cidade, destinadas ao intercâmbio de sinais
e à implantação de serviços de teleconfe
rência entre estabelecimentos de ensino e
bibliotecas;

IX - atendimento a áreas remotas e de
fronteira de interesse estratégico;

X - implantação de acessos individua
is para órgãos de segurança pública;

XI - fornecimento de acessos individu
ais e equipamentos de interface a institui
ções de assistência a deficientes;

XII - fornecimento de acessos indivi
duais e equipamentos de interface a defici
entes carentes;

XIII- implantação da telefonia rural;
§ 1º Em cada exercício, pelo menos

trinta por cento dos recursos do Fust serão
aplicados em programas, projetos e ativida
des nas áreas abrangidas pela Sudam e Su
dene.

§ 22 Do total dos recursos do Fust, de
zoito por cento, no mínimo, serão aplicados
em educação, com prioridade para os esta
belecimentos públicos de ensino.

§ 32 Na aplicação dos recursos do
Fust será privilegiado o atendimento a defi
cientes."

Justificação

A redação do substitutivo não considera que os
recursos do Fust devem servir como instrumento para
o cumprimento da política de universalização expres
sas nas ampliações do PGMU, aprovado pelo Decre
to n2 2.592/98, assim como em futuros planos para a
universalização de outros serviços de telecomunica
ções aprovados nos moldes do disposto no art. 80 da
LGT. A aprovação do caput do artigo com a redação
proposta pelo substitutivo implica que ampliações do
atual PGMU, que não sejam previstas no artigo, não
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poderão ser financiadas com os recursos do Fust e
que estes recursos não poderão ser utilizados para fi
nanciar metas previstas em planos de universaliza
ção de outros serviços.

Por outra parte, a proposta de modificação do
inciso VIII justifica-se porque não corresponde que os
recursos do Fust sejam utilizados para beneficiar a
utilização de qualquer tecnologia em particular. De
fato, quando conveniente, os recursos do Fust pode
rão ser usados para a instalação de redes de alta ve
locidade que utilizam meios de transmissão alternati
vos a fibra ótica. Adicionalmente, favorecer aos prove
dores de serviços que utilizam determinadas tecnolo
gias, em detrimento de seus concorrentes, contraria o
princípio da neutralidade da intervenção estatal em
relação à competição no mercado de telecomunica
ções, que é um dos princípios basilares da LGT.

A alteração do § 1!! é necessária pela mudança
nos art. 1º e 2º e, adicionalmente, porque, não neces
sariamente, os recursos do Fust serão sempre aplica
dos à execução de projetos de telefonia fixa comuta
da. Pode ser, por exemplo, que no futuro o Poder Exe
cutivo decida universalizar o serviço de TV a cabo ou
via satélite.

Sala das Sessões, 1Q de dezembro de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
De Velasco, Líder do Bloco Parlamentar PUPSTIPSL
- Or. Hélio, Vice-Líder do PDT.

Emenda Modificativa nQ 21

O art. 4º do substitutivo passa a ter a seguin
te redação:

"Art. 4º Compete ao Conselho Gestor:

I - propor, ao Ministério das Comuni
cações, as diretrizes gerais para a aplicação
dos recursos do Fust em programas, proje
tos e atividades que estejam em consonân
cia com o disposto no art. Sº desta lei;

11 - avaliar a implementação dos pro
gramas, projetos e atividades que aplicarem
recursos do Fust;

111 - avaliar, anualmente, a proposta
orçamentária do Fust, para inclusão no pro
jeto de lei orçamentário anual a que se refe
re o § Sº do art. 165 da Constituição, levan
do em consideração o estabelecimento no
artigo 5º desta lei, o atendimento do interes
se público e as desigualdades regionais,
bem como o Plano Geral de Metas para a
progressiva universalização dos serviços de

telecomunicações, a que se refere o art. ao
da Lei n!l 9.472, de 1997;

Parágrafo único. Compete à Anatel, ao
implementar o Plano Geral de Metas para a
Universalização, considerar as diretrizes ge
rais, mencionadas no inciso I, aprovadas
pelo Ministro das Comunicações.11

Justificação

A mudança é coerente com a alteração do art.
1!l. Permite que o Ministério das Comunicações seja
assessorado por representantes de diversos setores
da sociedade nas definições de diretrizes gerais para
utilização dos recursos do Fust, considerando que es
tas diretrizes gerais podem ser vistas como parte da
definição de política que são atribuições dos Poderes
Executivo e Legislativo.

O inciso IV não faz sentido em função da modifi
cação dos artigos 1!l e 2!!. O inciso V é eliminado por
que, sendo um conselho que assessora ao Ministério,
corresponderia a que o próprio Ministro aprovasse
seu Regimento Interno.

O novo parágrafo é coerente com a divisão de
funções entre a Agência e o Ministério das Telecomu
nicações, nos moldes do disposto pela Lei Geral de
Telecomunicações.

Salas das Sessões, 12 de dezembro de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
De Velasco, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Or. Hélio, Vice-Líder do PDT.

Emenda Modificativa nº 22

O art. 8º do substitutivo passa a ter a seguin
te redação:

"Art. aº Durante 10 (dez) anos após o
início dos serviços, cuja implantação tenha
sido feita com recursos do Fust, a prestado
ra de serviços de telecomunicações que o
implantou deverá apresentar balancete anu
al, nos moldes estabelecidos pela Anatel,
detalhando as receitas e despesas dos ser
viços."

Justificação

Emenda necessária em virtude da alteração
que fizemos no art.1º.

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999.
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Or.
Hélio, Vice-Líder do PDT - Luiza Erundina, Líder do
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Bloco Parlamentar PSD/PCdoB - De Velasco, Vi
de-Uder do Bloco Parlamentar PUPST/PSL.

Emenda Modificativa n~ 23

O art. 39 do substitutivo passa a ter a seguin
te redação:

"32 Os recursos do Fust ficarão deposi
tados no Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social - BNDES, que se en
carregará somente do recebimento e manu
tenção em conta especial dos depósitos das
receitas do Fundo, bem como dos repasses
e aplicações determinados pela Anatel."

Justificação

Esta alteração é necessária para que a lei fique
coerente em função das emendas que apresentamos
aos artigos 12 e 22•

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT - Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
De Velasco, Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT.

EMENDA SUBSTITUTIVA DE PLENÁRIO Nº 24

Institui o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituído o Fundo de Universalização

dos Serviços ê1e Telecomunicações - FUST, tendo por fi
nalidade proporcionar recursos destinados a cobrir a par
cela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento
das obrigações de universalização de serviços de teleco
municações, que não possa ser recuperada com a explo
ração eficiente do serviço, nos termos do disposto no in
ciso 11, art. 81, da Lei n2 9.472, de 16 de julho de 1997.

Art. 22 Caberá ao Ministério das Comunicações for
mular as políticas, as diretrizes gerais e as prioridades
que orientarão as aplicações do Fust, bem como definir
os programas, projetos e atividades financiados com re
cursos do fundo, nos termos do art. 52.

Art. 3º os recursos do Fust ficarão depositados no
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, que se encarregará somente do recebimento e
manutenção em conta especial dos depósitos das recei
tas do Fundo, bem como dos repasses e aplicações
determinados pela Anatel.

Art. 42 Compete à Anatel:
1- implementar, acompanhar e fiscalizar os pro

gramas, projetos e atividades que aplicarem recursos
do Fust;

11 - elaborar e submeter, anualmente, ao Minis
tério das Comunicações a proposta orçamentária do
Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere o § 52 do art. 165 da Constitui
ção, levando em consideração o estabelecido no arti
go 52 desta lei, o atendimento do interesse público e
as desigualdades regionais, bem como as metas pe
riódicas para a progressiva universalização dos servi
ços de telecomunicações, a que se refere o art. 80 da
Lei n2 9.472, de 1997;

111 - prestar contas da execução orçamentária e
financeira do Fust;

Art. 52 Os recursos do Fust, serão aplicados em
programas, projetos e atividades que estejam em
consonância com plano geral de metas para a univer
salização de serviço de telecomunicações ou suas
aplicações que contemplarão, entre outros, os se
guintes objetivos:

I - atendimento a localidades com menos de
100 habitantes;

11 - antecipação de metas de atendimento a lo
calidades com menos de 600 habitantes estabeleci
dos no Plano Geral de Metas de Universalização, da
quelas expansões da Rede Nacional de Suporte do
STFC decorrentes dessas antecipações e as obriga
ções de expansão da rede nacional de fibra ótica, ou
suas alternativas tecnológicas, prevista no Contrato
de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado;

111 - complementação de metas estabelecidas
no Plano Geral de Metas de Universalização para
atendimento de comunidades de baixo poder aquisiti
vo;

IV - implantação de acessos individuais para
prestação do serviço telefônico, em condições favore
cidas, a estabelecimentos de ensino, bibliotecas e
instituições de saúde;

V - implantação de acessos para utilização de
serviços de redes digitais de informação destinadas
ao acesso público, inclusive da Internet, em condi
ções favorecidas, a instituições de saúde;

VI - implantação de acessos para utilização de
serviços de redes digitais de informação destinados
ao acesso público, inclusive da Internet, em condi
ções favorecidas, a estabelecimentos de ensino e a
bibliotecas. incluindo os equipamentos terminais para
operação pelos usuários;

VII - redução das contas de serviços de teleco
municações de estabelecimentos de ensino e biblio
tecas referentes à utilização de serviços de redes di
gitais de informação destinadas ao acesso do público,
inclusive da Internet, de forma a beneficiar em per
centuais maiores os estabelecimentos freqüentados
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por população carente, de acordo com a regulamen
tação do Poder Executivo;

VIII - instalação de redes de alta velocidade,
destinadas ao intercâmbio de sinais e à implantação
de serviços de teleconferência entre estabelecimen
tos de ensino e bibliotecas;

IX - atendimento a áreas remotas e de fronteira
de interesse estratégico;

X - implantação de acessos individuais para ór
gãos de segurança pública;

XI - implantação de serviços de telecomunica
ções em unidades do serviço público, civis ou milita
res, situadas em pontos remotos do território nacio
nal;

XII - fornecimento de acessos individuais e
equipamentos de interface a instituições de assistên
cia a deficientes;

XIII - fornecimento de acessos individuais e
equipamentos de interface a deficientes carentes;

XIV - implantação da telefonia rural.
§ 1º Em cada exercício, pelo menos 30% (trinta

por cento) dos recursos do Fust serão aplicados, em
programas, projetos e atividades executados pelas
concessionárias do Sistema Telefônico Fixo Comuta
do - STFC, nas áreas abrangidas pela Sudam e Su
dene.

§ 22 Do total dos recursos do Fust, 18% (dezoito
por cento), no mínimo, serão aplicados em educação,
para os estabelecimentos públicos de ensino.

§ 31! Na aplicação dos recursos do Fust será pri
vilegiado o atendimento a deficientes.

Art. 6º Constituem receitas do Fundo:
I - dotações designadas na lei orçamentária

anual da União e seus créditos adicionais;
11 - 50% (cinqüenta por cento) dos recursos a

que se referem as alíneas c, d, e e j do art. 22 da Lei nº
5.070, de 7 de julho de 1966, com a redação dada
pelo art. 51 da Lei nº 9.472, de 1997, até o limite máxi
mo anual de setecentos milhões de reais;

111 - preço público cobrado pela Agência Nacio
nal de Telecomunicações, como condição para a
transferência de concessão, de permissão ou de au
torização de serviço de telecomunicações ou de uso
de radiofreqüência, a ser pago pela cessionária, na
forma de quantia certa, em uma ou várias parcelas,
ou de parcelas anuais, nos termos da regulamenta
ção editada pela Agência;

IV - contribuição de 1% (um por cento) sobre a
receita operacional bruta, decorrente de prestação de
serviços de telecomunicações nos regimes público e
privado, excluindo-se, o Imposto sobre Operações re-

lativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Presta
ções de Serviços de Transporte Interestadual e Inter
municipal e de Comunicações - ICMS, o Serviço de
Integração Social- PIS e contribuição para o Financi
amento da Seguridade Social - CONFINS;

V -doações;

VI - outras que lhe vierem a ser destinadas.

Parágrafo único. Não haverá a incidência do
Fust sobre as transferências feitas de uma prestadora
de serviços de telecomunicações para outra e sobre
as quais já tenha havido o recolhimento por parte da
prestadora que emitiu a conta ao usuário, na forma do
disposto no artigo 10 desta lei.

Art. 7º A Anatel publicará, no prazo de até 60
(sessenta) dias do encerramento de cada ano, um de
monstrativo das receitas e das aplicações do Fust, in
formando as entidades beneficiadas, a finalidade das
aplicações e outros dados esclarecedores.

Art. 8º Durante 10 (dez) anos após o início dos
serviços, cuja implantação tenha sido feita com recur
sos do Fust, a prestadora de serviços de telecomuni
cações que os implantou deverá apresentar balance
te anual, nos moldes estabelecidos pela Anatel, deta
lhando as receitas e despesas dos serviços.

Parágrafo único. A parcela da receita superior à
estimada no projeto, para aquele ano, com as devidas
correções e compensações, deverá ser recolhida ao
Fundo.

Art. 92 As contribuições ao Fust das empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações não
ensejarão a revisão das tarifas e preços, devendo
esta disposição constar das respectivas contas dos
serviços.

Art. 10. As contas dos clientes das empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações deve
rão indicar, em separado, o valor da contribuição ao
Fust referente aos serviços faturados.

§ 1º As entidades recebedoras de contas de
serviços de telecomunicações deverão, na mesma
data em que efetuarem o crédito às operadoras dos
serviços, efetuar, também, o repasse do valor corres
pondente ao Fust ao órgão encarregado de sua guar
da e aplicação.

§ 2º As eventuais diferenças entre os valores re
passados ao Fust pelas entidades recebedoras e o va
lor da contribuição apurado conforme o inciso IV do arti
go 62 serão mensalmente recolhidos ao Fust pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações nos regi
mes público e privado, ou restituídos, pelo BNDES, por
determinação da Anatel, às respectivas prestadoras.
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§ 3º As empresas prestadoras de serviços de te
lecomunicações encaminharão, mensalmente, à
Anatel prestação de contas referente ao valor da con
tribuição, na forma da regulamentação.

Art. 11 .O saldo positivo do Fust, apurado no ba
lanço anual, será transferido como crédito do mesmo
fundo para o exercício seguinte.

Art. 12. A prestação de serviços de telecomuni
cações em geral, objeto de novas autorizações por
uma concessionária, bem como por sua controladora,
controlada ou coligada, somente será possível a par
tir de 31 de dezembro de 2003 ou, antes disso, a partir
de 31 de dezembro de 2001, se cumpridas integral
mente as obrigações de universalização dentro de
toda área de concessão da controladora.

Art. 13. As contribuições ao Fust serão devidas
30 (trinta) dias após a regulamentação desta lei.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 30 (trinta) dias da sua publicação.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Aécio Neves, Líder do PSDB - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB - Fernando Gabeira, PV - Sérgio Miranda,
PCdoB - Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer às emendas de
plenário, em substituição à Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, ao Sr. Salva
dor Zimbaldi.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr!! e Srs. Deputados, não me vou estender para
dar este parecer, mas é necessário que façamos ape
nas um rápido comentário.

Durante todo esse período, pudemos trabalhar
e negociar com as Lideranças desta Casa sobre este
importante projeto de lei, que visa a resgatar as tele
comunicações do nosso País. Por exemplo, a uma
tele privatizada não interessa entrar, porque não há
possibilidade de obtenção de lucro. Foi dada atenção
aos lugares mais longíquos do nosso País, principal
mente às Regiões Norte e Nordeste.

O projeto atende à telefonia, de uma maneira
geral, no nosso País. Queremos a interconexão de to
das as escolas do Brasil com todas as bibliotecas,
com a possibilidade da teleducação.

Fruto de um acordo, determinamos que haja a
interconexão de todos os hospitais do País, para que
haja a possibilidade da telemedicina. Por exemplo, um

cidadão no Amazonas pode ser operado ou orientado
por um médico do Incor. Queremos ainda que haja
maior controle dos procedimentos, e é claro que o Mi
nistério da Saúde fará uso do sistema.

Queremos que todo o setor de segurança públi
ca seja interconectado em todo o País, ou seja, que o
sistema de segurança pública seja um apenas. Se há
um furto de veículo no Amazonas, por exemplo, que
todas as delegacias dos Estados' brasileiros possam
saber on Une.

Enfim, este projeto traz um grande avanço. Esta
va acertado, inicialmente, no momento em que foi
aprovada a Lei Geral das Telecomunicações, que ha
veria um fundo para cobrir as divergências que pu
dessem surgir com a privatização do setor.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
neste momento, vou dar o meu parecer às emendas
apresentadas ao projeto. Gostaria de destacar o papel
de todas as Lideranças partidárias desta Casa, parti
cularmente os nossos companheiros da Comissão de
Ciência e Tecnologia. Todos os partidos, de A a Z, aju
daram-nos e procuraram nos envolver dentro de um
acordo que possibilitou, depois de muita ciiscussão,
que pudéssemos chegar à Emenda nº 24, que ora
apresentamos neste plenário ao Sr. Presidente.

Portanto, o nosso parecer é pela rejeição das
Emendas de nº 1 a nº 23 e pela aprovação da Emen
da nº 24, que é fruto do acordo que está assinado pe
las Lideranças partidárias desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer às emendas de Ple
nário, em substituição à Comissão de Finanças e Tri
butação, ao Sr Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
por conta da adequação financeira e tributária, nós
damos parecer contrário às Emendas de n9 1 a "nº 23,
votando favoravelmente a Emenda nº 24.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer às emendas de Ple
nário, em substituição à Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Mendes Ribei
ro Filho.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, somos pela admissibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro para enca
minhar a favor da matéria.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'l! e Srs. Deputados,
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primeiramente, quero começar dizendo que esta ma
téria por diversas vezes foi por nós insistentemente
cobrada pelo fato de estar vinculada a um projeto que
esta Casa aprovou em 1997, exigência da matéria
que todos nós conhecemos como Lei Geral das Tele
comunicações, que traz como objetivo básico o pro
cesso de universalização para garantir os rincões.

Muitos têm trabalhado o conceito de universali
zação nessa área sob a ótica pura e simples de instala
ção de telefone público, como se para a população de
baixa renda, nos pontos mais longínquos, nas peque
nas localidades, a única ferramenta capaz de ser utili
zada fosse o orelhão. Esquecem que a Internet é de
importância fundamental para o desenvolvimento, que
a educação pode se beneficiar dessa tecnologia que
pode levar a milhares de brasileiros a informação de
forma instantânea. A saúde pode ser melhorada em di
'Iersos cantos, na medida em que novas ferramentas
das telecomunicações sejam incorporadas a esse me
canismo. Assim, poderíamos falar de desenvolvimento
cientrfico e tecnológico, de previsões de intempéries,
do tempo, avaliação da agricultura. O mundo inteiro faz
mapeamento agropecuário usando ferramentas de te
lecomunicações, e um país continental como o Brasil
não pode perder de vista essa questão.

Recentemente, o Líder do Governo, o Deputado
José Genoíno e outros Líderes, como Aldo Rebelo,
estiveram na fronteira, observando a questão da se
gurança nacional. Ficou patente a necessidade de os
recursos da universalização atingirem os pontos mais
cruciais na zona de fronteira, a fim de equiparmos de
forma consideravelmente avançada o nosso Exército,
as Forças Armadas.

Nesse sentido, Sr. Presidente, o projeto ora em
debate, mesmo com atraso, mas que agora teremos
oportunidade de aprovar, nasceu de um processo de
'debates extremos até se chegar a um consenso. Res
salto o papel importante assumido pelo Relator da
matéria, Deputado Salvador Zimbaldi; a condução
dos trabalhos na Comissão de Ciências e Tecnologia
pelo companheiro Luiz Piauhylino, que soube, como
ninguém, criar condições propícias para um debate
aprofundado, rico com relação a esta matéria.

O projeto traz agora, em seu bojo, a recupera
çAo do papel da Agência como mecanismo imple
mentadorde políticas, o fortalecimento muito claro ea
definição nítida de como e onde os recursos serão
aplicados. Pode,não ser o projeto dos sonhos de to
dos nós, mas ele congrega, de forma sistemática,
consensual, ampla, a visão das diversas correntes do
interior desta Casa.

Ele traz questões importantíssimas, que quero
salientar, como a antecipação de metas; a possibilida
de de acessos individuais; a implementação de redes
digitais para informação destinada ao uso público, in
clusive na Internet; a destinação - um pleito das ban
cadas do Norte e do Nordeste - de um percentual di
ferenciado que pudesse ser trabalhado, Deputada
Vanessa Grazziotin, pela Sudam e pela Sudene, tra
tando de forma que alguns até consideram diferente,
mas com o objetivo de igualar as diferenças que es
sas regiões experimentam.

Portanto, o projeto incorpora esse sentimento,
visto que destina uma parcela maior e uma prioriza~

ção para essas áreas, permitindo atender às cama~

das mais distantes da nossa sociedade, que amarga
ram, ao longo dos anos, um processo de distancia
mento do uso da ferramenta de telecomunicações. A
contribuição, que será dada a partir da receita das
empresas, pode ser considerada pequena diante das
necessidades.

Srs. Deputados, por que é importante votarmos
este projeto nesta noite? Insisto em realçar o trabalho
desempenhado pela Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática e por todos os seus
membros.

Finalmente, quero fazer uma saudação especial
ao Relator da matéria. Por diversas vezes, enfrenta
mo~nos até de forma calorosa, mas, particularmente,
nesta matéria, o Deputado Salvador Zimbaldi foi de uma
maestria extrema e de um comportamento inigualável.
S. Ex!! soube ouvir todos os partidos, todas as posições
e teve a capacidade de negociar, no bojo desse debate,
em todas as questões levantadas, partindo do princípio
de que a questão fundamental para o estabelecimento
do fundo era a possibilidade de vislumbrarmos as defi
ciências, as diferenças e, acima de tudo, construirmos
algo que pudesse dotar a Nação de mais uminstrumen
to capaz de superar as desigualdades.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos favora
velmente a esta matéria, achando que o Congresso
Nacional dará uma contribuição exclusiva se, a partir
de agora, além da aprovação, mantiver um acompa
nhamento permanente, fiscalizar. E, como disse na
Comissão de Finanças e Tributação, esta Casa vai
poder fazer isso via questão orçamentária, uma vez
que essa matéria será apreciada através dos seus
programas nesta Casa.

Por isso encaminhamos favoravelmente à maté
ria ora em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para encaminhar a favor, ao Deputado Mar
celo Barbieri por cinco minutos.
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o SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de muitas
negociações, que envolveram até o PMDB, che
gou-se a uma redação final de acordo, em que o Mi
nistério das Comunicações fica responsável pela
aprovação das propostas de universalização, mas
quem vai implementá-Ias será a Anatel. Caberá à
Anatel a licitação, a fiscalização e a implementação
dessas normas. Essa questão foi polêmica na Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica, porque cabe exatamente à Anatel o papel fiscali
zador e implementador de medidas tomadas politica
mente no âmbito do governo.

Sr. Presidente, a redação a que se chegou,
numa negociação com o PSDB, o PMDB e os demais
partidos da base do Governo, atende ao que estava
sendo defendido por vários membros da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
durante a aprovação do Fust. O País não pode pres
cindir desses recursos, sob pena de sacrificarmos a
população, principalmente os mais pobres, que esta
rão impossibilitados de ter acesso à universalização
das telecomunicações, especialmente à Internet, so
bretudo nas escolas públicas e hospitais, que precisa
rão cada vez mais da telemática e da Internet para a
melhoria na qualidade do ensino e no desenvolvimen
to da nossa população.

Portanto, Sr. Presidente, estamos encami
nhando favoravelmente ao acordo, à redação feita
pelo Deputado Salvador Zimbaldi, que contempla
aquilo que vinha sendo criticado, de que se estava
concentrando o poder decisório apenas no Ministério
das Comunicações. Com esse acordo, houve descen
tralização: o Ministério das Comunicações fica ape
nas com o papel de coordenador, cabendo à Agência
Nacional de Telecomunicações o papel de implemen
tar as atitudes a serem tomadas na universalização,
mas principalmente de fiscalizar essa implementa
ção, ou seja, fazer a licitação pública desses recursos
e obrigar os ganhadores da licitação a garantir a uni
versalização para as escolas públicas.

Nesse sentido, Sr. Presidente, encaminhamos o
voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa os seguintes: Requerimentos de Destaque

REQUERIMENTO
(Bancada do PC)

Requer destaque para votação em separado.
Sr. Presidente,
Requeremos a V. Ex!, nos termos do art. 161, in

ciso I, do Regimento Interno, destaque para votação

em separado, da expressão: "com prioridade", cons
tante do § 22, do art. 52, da Emenda nº 24.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1999

Deputado Bispo Rodrigues, Vice-Uder do
Bloco PUPST/PSL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,

Requeremos nos termos do artigo 161, inciso I e
§ 22, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaques para a votação em separado da expres
são:

"executados pelas concessionárias do Sistema
Telefônico Fixo Comutado - STFC"

Parágrafo 12 do Inciso XIV do artigo 511, constan-
te do do Substitutivo apresentado ao
Projeto de Lei nº 3.808, de 1997.

Sala das Sessões,

Deputado Walter Pinheiro, Vice-Uder do PT 
Alberto Goldman, PSDB-SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento do Uder do PFL, Inocêncio de
Oliveira, nos seguintes termos:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exfi,

nos termos do art. 161, inciso IV, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados,
preferência de votação à Emenda Substituti
va de Plenário, apresentada ao Projeto de
Lei nº 3.808/97, que institui o Fundo de Uni
versalização dos Serviços de Telecomunica
ções. (Emenda nll 24)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em
votação o Requerimento de Preferência. É a Emen
da nº 24 que todos aprovam. Os Srs. Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se acham.
(Pausa.)

Aprovado.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, só para facilitar a vo
tação, comunico à Mesa que estou retirando o nosso
destaque. Falo agora, senão não tenho mais como re
tirá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está reti
rado o destaque.
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V. Exa. retira o destaque para votação em sepa
rado da expressão "executaclr - pela concessionária
do sistema telefônico"?

O SR. WALTER PINHElftO - Sim, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está reti
rado.

O Deputado Bispo Rodrigues mantém o desta
que da expressão "com prioridade"?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sim, mantenho, Sr. Presi
dente, porque acredito que é importante fortalecer a
escola pública no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - S. Ex!
mantém o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple
nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:

EMENDA SUBSTITUTIVA N2 24,
COM PARECER FAVORÁVEL

Institui o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Fundo de Universaliza

ção dos Serviços de Telecomunicações - Fust, tendo
por finalidade proporcionar recursos destinados a
çobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível
ao cumprimento das obrigações de universalização
de serviços de telecomunicações, que não possa ser
recuperada com a exploração eficiente do serviço,
nos termos do disposto no inciso 11, art. 81, da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997.

Art. 2º Caberá ao Ministério das Comunicações
formular as políticas, as diretrizes gerais e as priorida
des que orientarão as aplicações do Fust, bem como
definir os programas, projetos e atividades financia
dos com recursos do Fundo, nos termos do art. 5º.

Art. 3º Os recursos do Fust ficarão depositados
no Banco de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, que se encarregará somente do recebimen
to e manutenção em conta especial dos depósitos
das receitas do Fundo, bem como dos repasses e
aplicações determinados pela Anatel.

Art. 4º Compete à Anatel:
1- implementar, acompanhar e fiscalizar os pro

gramas, projetos e atividades que aplicarem recursos
do Fust;

11 - elaborar e submeter, anualmente, ao Minis
tério das Comunicações a proposta orçamentária do
Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentário
anual a que se refere o § 52 do art. 165 da Constitui-

ção, levando em consideração o estabelecido no arti
go 5º desta lei, o atendimento do interesse público e
as desigualdades regionais, bem como as metas pe
riódicas para a progressiva universalização dos servi
ços de telecomunicações, a que se refere o art. 80 da
Lei nº 9.472, de 1997;

11I - prestar contas da execução orçamentária e
financeira do Fust.

Art. 5º Os recursos do Fust serão aplicados em
programas, projetos e atividades que estejam em
consonância com plano geral de metas para a univer
salização de serviço de telecomunicações ou suas
ampliações que contemplarão, entre outros, os se
guintes objetivos:

I - atendimento a localidades com menos de
100 habitantes;

11 - antecipação de metas de atendimento a lo
calidades com menos de 600 habitantes estabeleci
das no Plano Geral de Metas de Universalização, da
quelas expansões da Rede Nacional de Suporte do
STFC decorrentes dessas antecipações e as obriga
ções de expansão da rede nacional de fibra ótica, ou
suas alternativas tecnológicas, prevista no contrato
de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado;

11I - complementação de metas estabelecidas
no Plano Geral de Metas de Universalização para
atendimento de comunidades de baixo poder aquisiti
vo;

IV - implantação de acessos individuais para
prestação do serviço telefônico, em condições favore
cidas, a estabelecimentos de ensino, a bibliotecas e a
instituições de saúde;

V - implantação de acessos para utilização de
serviços de redes digitais de informação destinadas
ao acesso público, inclusive da Internet, em condi
ções favorecidas, a instituições de saúde;

VI - implantação de acesso para utilização de
serviços de redes digitais de informação destinadas
ao acesso público, inclusive da Internet, em condi
ções favorecidas, a estabelecimentos de ensino e bi
bliotecas, incluindo os equipamentos terminais para
operação pelos usuários;

VII - redução das contas de serviços de teleco
municações de estabelecimentos de ensino e biblio
tecas referentes à utilização de serviços de redes di
gitais de informação destinadas ao acesso do público,
inclusive da Internet, de forma a beneficiar em per
centuais maiores os estabelecimentos freqüentados
por população carente, de acordo com a regulamen
tação do Poder Executivo;



XII - fornecimento de acessos individuais e
equipamentos de interface a instituições de assistên
cia a deficientes;

XIII - fornecimento de acessos individuais e
equipamentos de interface a deficientes carentes;

XIV - implantação da telefonia rural.
§ 1º Em cada exercício, pelo menos 30% (trinta

por cento) dos recursos do Fust serão aplicados, em
programas, projetos e atividades executados pelas
concessionárias do Sistema Telefônico Fixo Comuta
do - STFC, nas áreas abrangidas pela Sudam e Su
dene.

§ 211 Do total dos recursos do Fust, 18% (dezoito
por cento), no mínimo, serão aplicados em educação,
com prioridade para os estabelecimentos públicos de
ensino.

§ 3º Na aplicação dos recursos do Fust será pri
vilegiado o atendimento a deficientes.

Art. 6º Constituem receitas do Fundo:
I - dotações designadas na lei orçamentária

anual da União e seus créditos adicionais;
11 - 50% (cinqüenta por cento) dos recursos a

que se referem as alíneas c, d, e e j do art. 22 da Lei
nll 5.070, de 7 de julho de 1966, com redação final
dada pelo art. 51 da Lei nº 9.472, de 1997, até o limite
máximo anual de setecentos milhões de reais;

111- preço público cobrado pela Agência Nacio
nal de Telecomunicações, como condição para a
transferência de concessão, de permissão ou de au
torização de serviço de telecomunicações ou de uso
de radiofreqüência, a ser pago pela cessionária, na
forma de quantia certa, em uma ou várias parcelas,
ou de parcelas anuais, nos termos da regulamenta
ção editada pela Agência;

IV - contribuição de 1% (um por cento) sobre a
receita operacional bruta, decorrente de prestação de
serviços de telecomunicações nos regimes público e
privado, excluindo-se, o Imposto sobre Operações re
lativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Presta-

Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60569

VIII - instalação de redes de alta velocidade, ções de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
destinadas ao intercâmbio de sinais e à implantação municipal e de Comunicações - ICMS, o Programa
de serviços de teleconferência entre estabelecimen- de Integração Social - PIS e Contribuição para o Fi-
tos de ensino e bibliotecas; nanciamento da Seguridade Social - CONFINS;

IX - atendimento a áreas remotas e de fronteira V - doações;
de interesse estratégico; VI - outras que lhe vierem a ser destinadas.

X - implantação de acessos individuais para ór-
gãos de segurança pública; Parágrafo único. Não haverá incidência do Fust

XI _ implantação de serviços de telecomunica- sobre as transferências feitas de uma prestadora de
ções em unidades do serviço público, civis ou milita- serviços de telecomunicações para outra e sobre as
res, situadas em pontos remotos do território nacio- quais já tenha havido o recolhimento por parte da
nal; prestadora que emitiu a conta ao usuário, na forma do

disposto no artigo 1Odesta lei.

Art. 7º A Anatel publicará, no prazo de até 60
(sessenta) dias do encerramento de cada ano, um de
monstrativo das receitas e das aplicações do Fust, in
formando as entidades beneficiadas, a finalidade das
aplicações e outros dados esclarecedores.

Art. 8º Durante 10 (dez) anos após o inícío dos
serviços cuja implantação tenha sido feita com recur
sos do Fust, a prestadora de ~erviços de telecomuni
cações que os implantou deverá apresentar balance
te anual, nos moldes estabelecidos pela Anatel, deta
lhando as receitas e despesas dos serviços.

Parágrafo único. A parcela da receita superior à
estimada no projeto, para aquele ano, com as devidas
correções e compensaçõE's, deverá ser recolhida ao
Fundo.

Art. gll As contribuições ao Fust das empresas
prestadores de serviços de telecomunicações não
~nsejarão a revisão das tarifas e preços, devendo
esta disposição constar das respectivas contas dos
serviços.

Art. 10 As contas dos clientes das empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações deve
rão indicar, em separado, o valor da contribuição ao
Fust referente aos serviços faturados.

§ 1º As entidades recebedoras de contas de
serviços de telecomunicações deverão, na mesma
data em que efetuarem o crédito às operadoras dos
serviços, efetuar, também, o repasse do valor corres·
pondente ao Fust ao órgão encarregado de sua guar·
da e aplicação.

§ 2º As eventuais diferenças entre os valores re·
passados ao Fust pelas entidades recebedoras e o
valor da contribuição apurado conforme o inciso IV, do
artigo 62, serão mensalmente recolhidos ao Fust, pe·
las prestadoras de serviços de telecomunicações nos
regimes público e privado, ou restituídos, pelo
BNDES, por determinação da Anatel, às respectivas
prestadoras.
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§ 3Q As empresas prestadoras de serviços de te
lecomunicações encaminharão, mensalmente, à
Anatel, prestação de contas referente ao valor da
contribuição, na forma da regulamentação.

Art. 11. O saldo positivo do Fust, apurado no ba
lanço anual, será transferido como crédito do mesmo
fundo para o exercício seguinte.

Art. 12. A prestação de serviços de telecomuni
cações, em geral objeto de novas autorizações, por
uma concessionária, bem como por sua controladora,
controlada ou coligada, somente será possível a par
tir de 31 de dezembro de 2003 ou, antes disso, a partir
de 31 de dezembro de 2001, se cumpridas integral
mente as obrigações de universalização dentro de
toda área de concessão da controladora.

Art. 13. As contribuições ao Fust serão devidas
30 (trinta) dias após a regulamentação desta lei.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 30 (trinta) dias da sua publicação.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como se

manifestam os Srs. Líderes?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim",
porque o considera positivo o desdobramento do pro
cesso de quebra do monopólio nas telecomunica
ções. A matéria tem todo o nosso apoio.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "sim".

O SR. EMERSON KAPAZ (PPS - SP. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPST/PSL vota "sim", ressalvados os des
taques.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "sim", pelo acordo.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, por reco
nhecer o alto interesse social do projeto de lei que de
mocratiza o acesso aos serviços de telecomunica
ções, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim",
pela aprovação do projeto.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT, ao votar "sim", cha
ma atenção para algumas características que consi
dera fundamentais. O projeto universaliza, masíam-

bém iguala. É importante ressaltar que, na aplicação
dos recursos do Fust, será privilegiado o atendimento
aos deficientes. Então, ele melhora a qualidade e
iguala os cidadãos.

Em segundo lugar, o projeto moderniza a se
gurança pública, que tem de ser compreendida pe
los municípios, para o combate sem tréguas à vio
lência.

Por último, cumprimento o Relator, Deputado
Salvador Zimbaldi, dizendo que cabe a nós, Parla
mentares desta Casa, procurar democratizar o co
nhecimento do plano de aplicação dessas verbas no
município, para que sua eficácia seja compreendida e
realizada.

Com essas palavras, o PDT encaminha o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
Srs. Parlamentares que permaneçam no plenário,
porque teremos votação nominal, com efeitos admi
nistrativos, naturalmente. Quem não se encontra pre
sente, que venha ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é preciso dei
xar claro que estamos votando um dos melhores proje
tos que já tramitaram nesta Casa, em termos de alcan
ce social e, principalmente, no sentido de que, quem
realmente necessite do serviço, possa ser atendido.

Queremos cumprimentar o Relator da matéria.
O PMDB vota "sim".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª certamente
sabe ler o pensamento do PSDB. Em matérias impor
tantes como esta, a posição do PSDB, mais uma vez,
será extremamente clara.

Tomo o tempo de V. EXª e do Plenário para dar
ênfase, a meu ver correta e justa, ao excepcional tra
balho desenvolvido pelo Relator, Deputado Salvador
Zimbaldi, que buscou conciliar compreensões abso
lutamente distintas no início da tramitação desta pro
posta, o que nos possibilitou, se não o projeto ideal
para todos, aquele que consensualmente a Casa aca
ta a, portanto, é aquele que vai à votação hoje.

Sr; Presidente, não tenho dúvida de que é um
avanço inestimável.·Sintetizo minha argumentação,
dizendo que, ao aprovar o Fust, estamos suprindo a



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60571

ação social que as empresas de telecomunicações
exerciam, quando estatais, e que naturalmente, após
a sua privatização, deixaram de exercer, com aquela
orientação clara do governo. E o Fust viabilizará os
recursos necessários para que as telecomunicações
cheguem aos locais mais ermos, às escolas públicas,
enfim, fazendo o atendimento que as empresas priva
tizadas teriam dificuldade maior para fazer.

Esse fundo, portanto, é absolutamente funda
mentai na busca da universalização do atendimento
na área de telecomunicações. O projeto, ao estruturar
a participação e a gestão da Anatel no fundo, ao defi
nir as políticas e a forma de efetiva execução dos pro
jetos pelo Ministério das Comunicações, como não
poderia deixar de ser, nos dá a garantia de que esta
mos hoje proporcionando mais um enorme avanço,
sobretudo neste setor que passou por modificações
estruturais de enorme profundidade e que agora, com
a criação do Fust, vê suprida a lacuna que ficou quan
do da sua privatização.

Portanto, o PSDB, cumprimentando o Deputado
Salvador Zimbaldi e toda a Comissão de Ciência, Tec
nologia, Comunicação e Informática, vota favoravel
mente a este projeto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, quando votamos, nesta Casa, a quebra do mo
nopólio das telecomunicações, em nome do· Partido
da Frente Liberal, encaminhei dizendo da importância
de se criar um fundo de universalização das teleco
municações para que a população brasileira, sobretu
do a mais carente, a que reside nos mais longínquos
rincões do País, pudesse ter acesso ao importante
campo das telecomunicações, no sentimento de que
a privatização poderia conduzir os mercados que fos
sem mais lucrativos.

Sr. Presidente, após ampla discussão em que
toda a Comissão de Comunicações da Câmara parti
cipou ativamente do projeto, inclusive com o nosso re
presentante, o nobre Deputado Arolde de Oliveira,
louvo o Relator da matéria, o Deputado Salvador Zim
baldi, pelo entendimento feito, que conduziu para que
o Ministério das Comunicações pudesse tratar das
políticas, e a implementação das mesmas ficasse a
cargo de quem de direito: a Agência Nacional de Tele
comunicações - ANATEL.

Por isso, Sr. Presidente, acreditamos neste pro
jeto, que define as taxas não só para as empresas
que foram privatizadas ou que vierem a ser privatiza
das, bem como para aqueles operadores de sistema
de telecomunicações, taxas até realistas - antes
·eram irrealistas - com a situação do País, levando

muitas empresas de rádio eTV que pudessem ter difi
culdades em pagar essa taxa para o fundo ou outras
que venham a ser criadas. Por isso, o conteúdo do
fundo é amplo.

Segundo várias projeções, poderemos ter entre
2 bilhões e 400 a 2 bilhões e 700 milhões de reais, o
que representa um montante muito alto, que deve ser
bem aplicado no sentimento de que, assim fazendo,
estaremos fazendo justiça social, sobretudo àqueles
que residem nos locais mais longínquos do País e
àqueles que não têm condições de, com recursos
próprios, adquirir um aparelho de telefone, quer con
vencionai, quer celular.

Portanto, Sr. Presidente, acreditamos que, com
esse projeto, vamos fazer justiça aos brasileiros, inde
pendentemente da região onde vivam ou exerçam
sua atividade. Mais uma vez, a Câmara dos Deputados
antecipa-se ao fazer com que o Fundo de Universali
zação das Telecomunicações seja um importante ins
trumento de justiça social neste País.

Quero louvar o Relator da matéria, Deputado Sal
vador Zimbaldi; o nosso representante, Deputado Arolde
de Oliveira; toda a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e, sobretudo, esta Casa.
Graças ao Relator e a todas as Lideranças partidárias foi
possível chegarmos a entendimento tão proveitoso e tão
benéfico ao povo brasileiro, na sua inteireza.

O PFL, com muita satisfação, recomenda o voto
"sim", Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo orien
ta o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
Estão prejudicados: a proposição inicial (Projeto

de Lei nQ 3.80B-A/97) eas emendas a ele apresentadas;
o Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática ao Projeto original e as
emendas a ele apresentadas; e o Projeto de Lei n2

3.938/97, apensado, eas emendas a ele apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento de Bancada (PL):
Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos

do art. 161, inciso I, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da expressão "com priori
dade", constante do § 211 do art. 511 da Emenda nQ 24.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1999. 
Bispo Rodrigues, Vice-Presidente do Bloco

Parlamentar PLlPST/PSL.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
quiser manter o texto votará "sim", quem quiser modi
ficar o texto votará "não"

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria não
só de votar, mas de fazer uma breve reflexão sobre o
assunto. Estamos diante de uma oportunidade de for
talecer a escola pública no Brasil.

O Fust, com uma arrecadação de 2 bilhões e 500
milhões, representa uma grande riqueza. Desse valor,
18% serão encaminhados para as escolas. O texto, po
rém, permite que esse dinheiro vá, além da escola pú
blica, também para outras escolas. E sabemos que
muitas escolas, organizadas e por meio de lobby, voa
rão para cima desse dinheiro, e a escola pública, que
não tem lobby, infelizmente, será preterida.

Assim, fiz este destaque, objetivando que se tire
a expressão "com prioridade" e que os 18% sejam
destinados à escola pública.

Os meus filhos não estudam em escola pública,
mas os filhos da maioria do povo brasileiro, sim. Te
mos, neste momento, a possibilidade de entregar
18% de uma arrecadação de 2 bilhões e 500 milhões
nas mãos de escolas que têm poder de lobby e que
virão para cá na tentativa de arrecadá-los, ou podere
mos destiná-los às escolas públicas administradas
pelos Municípios, pelo Estado e pela União.

Estamos, portanto, diante da possibilidade de
fortalecer a escola pública ou de permitir que, ama
nhã, por meio da imprensa, tomemos conhecimento
de que as escolas particulares e confessionais estão
cada vez mais ricas. Aliás, não vejo uma escola parti
cular ou confessional fechar. E, por falar em escola
confessional, Sr. Presidente, V. Exª sabe que até sou
do ramo e, por isso, posso dizer com propriedade que
já temos muitas isenções de impostos. Escolas con
fessionais e religiosas não pagam ITBI, IPTU, ISS,
ICMS e Imposto de Renda. O Estado, portanto, já nos
concede muitas vantagens. Por que, então, metermos
a mão no dinheiro do FUST? Vamos colocar esse di
nheiro na escola pública.

Por isso, peço a todos os Srs. Deputados que
votem a favor deste destaque.

Deus abençoe o Brasil! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Relator, Deputado Salvador Zimbaldi.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, serei breve.

É necessário que se diga o seguinte: a educa
ção neste País é uma única coisa, independentemen
te de ser escola pública ou escola particular.

Quanto à questão do Fust, Sr. Presidente - e
peço a atenção dos Srs. Deputados, até para que
S. Ex!!! possam entender a minha argumentação -, o
que está no texto não significa que a escola particular
não irá pagar pelos serviços que serão implantados.
Não significa que deixarão de ser tributadas essas es
colas. Agora, não dá para limitar as escolas particula
res e dar exclusividade às escolas públicas, porque es
tabelecemos ali a interconexão de todas as escolas
brasileiras, independentemente de serem públicas ou
privadas, com todas as bibliotecas, para que haja unifi
cação na educação neste País. E não é que queiramos
privilegiar algumas. Muito pelo contrário, o privilégio
será da educação, e as escolas particulares que tive
rem esse serviço implantado terão de repor aos cofres
do próprio Fust o dinheiro do consumo. É claro que a
escola também terá de pagar pelo serviço de Internet.

Acrescentamos que isso foi motivo de longos
debates na Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, e, por fim, estabelecemos,
inclusive, a expressão "com prioridade para as esco
las publicas".

Portanto, peço aos Srs. Parlamentares que
mantenham o texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada. Como votam os Srs. Lí
deres?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".
Vota a favor do destaque, porque considera que c
tema já foi discutido na Comissão quando se debateu
a universalização. E é muito importante que haja essa
preferência para a escola pública.

Não quero entrar no debate religioso, mas é fun
damentai que haja preferência para a escola pública.

O SR. EMERSON KAPAZ (PPS - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não",
acreditando que, na verdade, a escola pública precisa
ter a maior atenção possível. Hoje a prioridade para a
escola pública é, de fato, a comunicação à distância.

Portanto, acompanhamos o requerimento.

O PPS vota "'não".

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa ques
tãó nos parece da maior importância. Devo dizer que,
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nos últimos anos, nunca presenciei nesta Casa fato vando sempre o alto alcance social de cada uma das
dessa gravidade. Há muito tempo, nesta Casa, nin- medidas ali delineadas.
guém aborda a idéia de que existiria dinheiro público Se meu apelo for acatado pelo Relator, apelo
para a escola privada. Nem mesmo os defensores aos demais Líderes para aprovarmos consensual-
mais arraigados da escola privada - que eu me lem- mente a alteração no texto sugerida pelo ilustre Depu-
bre - defenderam esse ponto de vista abertamente. tado Bispo Rodrigues.
Defenderam sempre - e concordo com eles - a idéia O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Peja
de que o Poder Público fortaleça a escola pública e ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
deixe a escola privada viver em paz, deixe, por exem- se trata de destinar recursos do fundo para escolas
pio, que suas anuidades possam oscilar, mas desde públicas ou particulares. Está havendo confusão. Tra-
que se mantenha a escola pública para a maior parte ta-se de destinar 18% dos recursos do fundo para
da população. Não acreditamos estar posta em dis- acesso à tecnologia das comunicações, como a Inter-
cussão a questão entre escola privada e escola públi- net, o sistema de telefonia e assim por diante.

ca. Como se pressupõe que as escolas particulares
Ou seja, não acreditamos que se esteja queren- dispõem desses recursos e as públicas deles necessi-

do garantir à escola privada a possibilidade de jogar o tam - sobretudo as do interior do Nordeste, Norte e
seu papel no quadro geral do Brasil- isso me parece Centro-Oeste, que são regiões mais pobres, em espe-
absolutamente incontroverso. cial as do meio rural- incorporo-me ao apelo do nobre

Entretanto, Sr. Presidente, a partir desse expe- Líder Aécio Neves ao ilustre Relator. Qual seja, o de ti-
diente, tentar burlar a vontade da Constituição brasi- rar a palavra "prioritariamente", deixando-a para o se-
leira, burlar a vontade dos brasileiros, e querer levar tor público. Assim, aprovaremos o parecer de S. Ex!!.
49% desse fundo para a escola privada é algo impen- Portanto, o PFL recomenda o voto "não" para a
sável! Nunca pensei que fosse possível, nos dias de retirada.
hoje, levantar uma proposição desse tipo nesta Casa. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exll

Por isso, nós, do PCdoB e do PSB, queremos vota pela alteração do texto também?
apoiar com força o requerimento feito pelo Deputado O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sim, Sr. Presi-
Bispo Rodrigues. E dirigimos apelo a todos os Srs. dente.
Deputados para que não permitam que a Câmara dos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem a
Deputados, de repente, golpeie tão profundamente a palavra o Sr. Deputado Salvador Zimbaldi.
já tão vilipendiada educação pública do nosso País! O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB _ SP. Pela

Sr. Presidente, votamos "não". ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- ro apenas lembrar que dentre as escolas de maneira

são do orador.) - Sr. Presidente, é fácil perceber, em geral em nosso País _ vou atender ao apelo; porém
primeiro lugar, a correção e o objetivo do Relator, quero fazer uma proposta antes _ existem as Apae,
Deputado Salvador Zimbaldi, num texto extremamen- escolas que tratam de excepcionais. Elas são filantró-
te complexo, voltado prioritariamente para ações de picas; portanto, não são públicas, mas prestam servi-
grande alcance social. ço à comunidade tão bem ou melhor, muitas vezes,

Ouvimos com atenção a proposta do Deputado do que o próprio Estado, Município e União.
Bispo Rodrigues. Pareceu-nos - a mim, ao próprio Proponho o seguinte: acataríamos essa emen-
Relator e a outras Lideranças presentes - que a pro- da e acrescentaríamos a expressão "excetuando-se
posta, não obstante a intenção clara do texto de prio- as escolas filantrópicas de educação especial".
rizar o ensino público, é correta, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Não teria

E é dessa forma que faço - se me permite o ilus- como incluir isso, Deputado.
tre companheiro de bancada, Deputado Salvador O SR. SALVADOR ZIMBALDI- Não é emenda,
Zimbaldi - um apelo para que possamos acatar esse é DVS.

destaque. Assim, os recursos seriam utilizados exclu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Não,
sivamente nas escolas públicas, sem prejuízo de que
as escolas privadas sejam estimuladas por outros Deputado, não há como incluir isso.
mecanismos a fazer parte dessa rede. O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-

Deixo este apelo ao Deputado Salvador Zim- te, acatamos o....
baldi. Contudo, reitero a correção e a firmeza com O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Relator
que S. Ex!il conduziu a elaboração do relatório, obser- concorda; portanto, encaminha "não". Vamos votar.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo, ou seja, for pela manutenção do
texto permaneça como se acha. (Pausa.)

Rejeitada a expressão.
Suprime-se a expressão "com prioridade" do

texto. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa. Emenda de redação.

Acrescente-se a expressão "aprovar",
antes de "implementar", no inciso I, do art. 4º
da Emenda Substitutiva nº 24 de Plenário.

Assina o Sr. Relator Salvador Zimbaldi.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem

estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, quero chamar a
atenção do Relator sobre a confusão que a emenda
está causando. Como o mesmo órgão que aprova, im
plementa? Criamos um nível de confusão...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se não
houver acordo não vou levar adiante. Os Srs. Líderes
se entendam.

O SR. WALTER PINHEIRO - Na realidade, a re
dação anterior trata das tarefas da Anatel. No outro ar
tigo tratamos das diretrizes políticas implementadas a
partir do que está no texto. No outro parágrafo, acres
centamos uma tarefa que no artigo anterior está ine
rente ao Ministério; e, num parágrafo seguinte, essa
mesma tarefa é designada para outro ente. Acaba fi
cando incongruente no texto a questão da expressão.
Por que "aprovar, implementar", se no mesmo texto já
há definição clara de quem quer provas políticas?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
concordância do PT.

Então não acolhemos a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

PROJETO DE LEI N2 3.808-8, DE 1997

Institui o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Fundo de Universaliza

ção dos Serviços de Telecomunicações - Fust, tendo
por finalidade proporcionar recursos destinados a co-

brir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao
cumprimento das obrigações de universalização de
serviços de telecomunicações, que não possa ser re
cuperada com a exploração eficiente do serviço, nos
termos do disposto no inciso 11 do art. 81 da Lei nl!
9.472, de 16 de julho de 1997.

Art. 2º Caberá ao Ministério das Comunicações
formular as políticas, as diretrizes gerais e as priorida
des que orientarão as aplicações do Fust, bem como
definir os programas, projetos e atividades financia
dos com recursos do Fundo, nos termos do art. 51!
desta lei.

Art. 3º Os recursos do Fust ficarão depositados
no Banco de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, que se encarregará somente do recebimen
to e manutenção em conta especial dos depósitos
das receitas do Fundo, bem como dos repasses e
aplicações determinados pela Anatel.

Art. 4º Compete à Anatel:

1- implementar, acompanhar e fiscalizar os pro
gramas, projetos e atividades que aplicarem recursos
do Fust;

11 - elaborar e submeter, anualmente, ao Minis
tério das Comunicações a proposta orçamentária do
Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária
anual a que se refere o § 5º do art. 165 da Constitui
ção, levando em consideração o estabelecido no art.
5º desta lei, o atendimento do interesse público e as
desigualdades regionais, bem como as metas perió
dicas para a progressiva universalização dos serviços
de telecomunicações, a que se refere o art. 80 da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

111- prestar contas da execução orçamentária e
financeira do Fust.

Art. 5º Os recursos do Fust serão aplicados em
programas, projetos e atividades que estejam em
consonância com plano geral de metas para a univer
salização de serviço de telecomunicações ou suas
ampliações que contemplarão, entre outros, os se
guintes objetivos:

I - atendimento a localidades com menos de
cem habitantes;

11- antecipação de metas de atendimento a locali
dades com menos de seiscentos habitantes estabéleci
das no Plano Geral de Metas de Universalização, da
quelas expansões da Rede Nacional de suporte do
STFC decorrentes dessas antecipações e as obriga
ções de expansão da rede nacional de fibra ótica, ou
suas alternativas tecnológicas, prevista no Contrato de
Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado;
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111 - complementação de metas estabelecidas
no Plano Geral de Metas de Universalização para
atendimento de comunidades de baixo poder aquisiti
vo;

IV - implantação de acessos individuais para
prestação do serviço telefônico, em condições favore
cidas, a estabelecimentos de ensino, a bibliotecas e a
instituições de saúde;

V - implantação de acessos para utilização de
serviços de redes digitais de informação destinadas
ao acesso público, inclusive da Internet, em condi
ções favorecidas, a instituições de saúde;

VI - implantação de acessos para utilização de
serviços de redes digitais de informação destinadas
ao acesso público, inclusive da Internet, em condi
ções favorecidas, a estabelecimentos de ensino e bi
bliotecas, incluindo os equipamentos terminais para
operação pelos usuários;

VII - redução das contas de serviços de teleco
municações de estabelecimentos de ensino e biblio
tecas referentes à utilização de serviços de redes di
gitais de informação destinadas ao acesso do público,
inclusive da Internet, de forma a beneficiar em per
centuais maiores os estabelecimentos freqüentados
por população carente, de acordo com a regulamen
tação do Poder Executivo.

VIII - instalação de redes de alta velocidade,
destinadas ao intercâmbio de sinais e à implantação
de serviços de teleconferência entre estabelecimen
tos de ensino e bibliotecas;

IX - atendimento a áreas remotas e de fronteira
de interesse estratégico;

• X - implantação de acessos individuais para ór
gãos de segurança pública;

XI - implantação de serviços de telecomunica
ções em unidades do serviço público, civis ou milita
res, situadas em pontos remotos do território nacio
nal;

XII - fornecimento de acessos individuais e
equipamentos de interface a instituições de assistên
cia a deficientes;

XIII - fornecimento de acessos individuais e
equipamentos de interface a deficientes carentes;

XIV - implantação da telefonia rural.

§ 1º Em cada exercício, pelo menos 30% (trinta
por cento) dos recursos do Fust serão aplicados em
programas, projetos e atividades executados pelas con
cessionárias do Sistema Telefônico Fixo Comutado 
STFC nas áreas abrangidas pela Sudam e Sudene.

§ 22 Do total dos recursos do Fust, 18% (dezoito
por cento), no mínimo, serão aplicados em educação,
para os estabelecimentos públicos de ensino.

§ 32 Na aplicação dos recursos do Fust será pri
vilegiado o atendimento a deficientes.

Art. 6º Constituem receitas do Fundo:

I - dotações designadas na lei orçamentária
anual da União e seus créditos adicionais;

11 - 50% (cinqüenta por cento) dos recursos a
que se referem as alíneas c, d, e e j do art. 2º da Lei n2

5.070, de 7 de julho de 1966, com a redação dada
pelo art. 51 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
até o limite máximo anual de setecentos milhões de
reais;

111 - preço público cobrado pela Agência Nacio
nal de Telecomunicações, como condição para a
transferência de concessão, de permissão ou de au
torização de serviço de telecomunicações ou de uso
de radiofreqüência, a ser pago pela cessionária, na
forma de quantia certa, em uma ou várias parcelas,
ou de parcelas anuais, nos termos da regulamenta
ção editada pela Agência;

IV - contribuição de um por cento sobre a recei
ta operacional bruta, decorrente de prestação de ser
viços de telecomunicações nos regimes público e pri
vado, excluindo-se o Imposto sobre Operações relati
vas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni
cipal e de Comunicações - ICMS, o Programa de
Integração Social - PIS e a Contribuição para o Fi
nanciamento da Seguridade Social - COFINS;

V -doações;

VI - outras que lhe vierem a ser destinadas.

Parágrafo único. Não haverá a incidência do
Fust sobre as transferências feitas de uma prestadora
de serviços de telecomunicações para outra e sobre
as quais já tenha havido o recolhimento por parte da
prestadora que emitiu a conta ao usuário, na forma do
disposto no art. 10 desta lei.

Art. 72 A Anatel publicará, no prazo de até ses
senta dias do encerramento de cada ano, um de
monstrativo das receitas e das aplicações do Fust, in
formando às entidades beneficiadas a finalidade das
aplicações e outros dados esclarecedores.

Art. 82 Durante dez anos após o início dos servi
ços cuja implantação tenha sido feita com recursos do
Fust, a prestadora de serviços de telecomunicações
que os implantou deverá apresentar balancete anual,
nos moldes estabelecidos pela Anatel, detalhando as
receitas e despesas dos serviços.
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Parágrafo único. As contribuições ao Fust das
empresas prestadoras de serviços de telecomunica
ções não ensejarão a revisão das tarifas e preços, de
vendo esta disposição constar das respectivas contas
dos serviços.

Art. 10. As contas dos clientes das empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações deve
rão indicar, em separado, o valor da contribuição ao
Fust referente aos serviços faturados.

§ 12 As entidades recebedoras de contas ou de
serviços de telecomunicações deverão, na mesma
data em que efetuarem o crédito às operadoras dos
serviços, efetuar, também, o repasse do valor corres
pondente ao Fust, ao órgão encarregado de sua
guarda e aplicação.

§ 22 As eventuais diferenças entre os valores re
passados ao Fust pelas entidades, recebedoras e o
valor da contribuição apurado conforme o inciso IV do
art. 6Q serão mensalmente recolhidos ao Fust pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações nos regi
mes público e privado, ou restituídos, pelo BNDES, por
determinação da Anatel, às respectivas prestadoras.

§ 3QAs empresas prestadoras de serviços de te
lecomunicações encaminharão, mensalmente, à
Anatel prestação de contas referente ao valor da con
tribuição, na forma da regulamentação.

Art. 11. O saldo positivo do Fust, apurado no ba
lanço anual, será transferido como crédito do mesmo
fundo para o exelcício seguinte.

Art. 12. A prestação de serviços de telecomuni
cações, em geral objeto de novas autorizações por
uma concessionária, bem como por sua controladora,
controlada ou coligada, somente será possível a par
tir de 31 de dezembro de 2003 ou, antes disso, a partir
de 31 de dezembro de 2001, se cumpridas integral
mente as obrigações de universalização dentro de
toda área de concessão da controladora.

Art. 13. As contribuições ao Fust serão devidas
trinta dias após a regulamentação desta lei.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de trinta dias da sua publicação.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Salvador Zimbaldi, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. que
a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exl

a palavra.
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
vou perder minha linha com um deputado que se ele
ge e reelege-se à sombra do bom nome do pai.

Há alguns dias, depois de o Supremo decidir
que os réus podem se fazer acompanhar dos seus
advogados por ocasião de interrogatório da CPI do
Narcotráfico, esta declarou que entraria em recesso
branco. O fato é que os traficantes, os cabeças des
ses movimentos, têm como se fazer presentes com
brilhantes advogados, e isso prejudicaria o trabalho
da CP\.

Para minha surpresa, a CPI resolveu nesta se
mana investigar cabos e soldados da guarda da base
aérea do Galeão. Isso, na minha opinião, apenas para
mostrar serviço.

Ouvi na CBN hoje pela manhã a Deputada La
ura Carneiro acusar a Força Aérea Brasileira de ser
conivente com o narcotráfico.

Ocupei a Tribuna da Câmara nesta tarde e
fiz grave acusação à Deputada Laura Carneiro.
Logo após a morte do seu saudoso e honesto pai,
S. Exli declarou que o mesmo só não pediu esmo
Ias graças ao nosso IPC - o Instituto de Previdên
cia dos Congressistas. O jornal O Dia declarou
que a Deputada havia comprado um apartamento
de 450 mil reais no Rio de Janeiro. Logo a seguir,
por coincidência, em debate comigo na Rádio Na
cional, questionei-a sobre esse fato. S. Ex!! entrou
em desespero e chorou. Disse-me que havia ven
dido um apartamento em Miami para comprar o do
Rio de Janeiro. ~.

Acho muito difícil e estranho uma funcionária
admitida na gráfica do Senado por meio de "Trem
da Alegria" ter recursos para tal.

Assim sendo, Sr. Presidente, o que fiz foi o se
guinte: tendo em vista os ataques da Deputada à
Força Aérea Brasileira, fiz esse pronunciamento
agora à tarde.

Sr. Presidente, há poucos minutos, o Deputa
do Robson Tuma acusou-me de ser defensor de
narcotraficante. Se S. Exll tivesse o mínimo de ética
e de caráter já teria apresentado requerimento para
minha convocação ao Plenário da Comissão que
apura o narcotráfico.

Dou um conselho ao Deputado: se S. Exl

apresentar o requerimento de convocação, se tiver
moral para apressá-lo e se porventura ele for apro-
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vado, sugiro-lhe que compareça lá com bons advo
gados. Se isso não acontecer, dado o seu passado
politiqueiro em São Paulo - porque duvido que en
contre um só parlamentar em seu estado para de
fendê-lo aqui - S. Exll poderá sair de lá preso!

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na qualidade de Líder do Partido da Frente libe
rai, queria dizer que a nobre Deputada Laura Carne
iro distribuiu uma nota hoje à imprensa, e a todo
este Plenário, justificando toda a sua vida.

Falar da Deputada Laura Carneiro e do Senador
Nelson Carneiro, seria desnecessário. São pessoas
de uma conduta ilibada, pessoas seriíssimas. E a De
putada Laura Carneiro vem fazendo um extraordiná
rio trabalho na CPI do Narcotráfico.

Por isso, Sr. Presidente, além do mais, a nobre
Deputada não está presente em plenário. Eu queria
que essa discussão fosse encerrada num nível alto,
deixando-a para mais além, quando a Deputada esti
vesse em plenário.

Quanto ao Deputado Robson Tuma, todos têm
acompanhado o seu trabalho. Trata-se de Parla
mentar sério que tem feito um excelente trabalho na
Comissão do Narcotráfico. Todos têm visto o seu
denodo, o seu esforço, no esclarecimento de todos
os fatos. S. ExII, pois, tem engrandecido esta Casa,
ná CPI do Narcotráfico. Além do mais, quando ele
defendeu, com justa razão, a Deputada Laura Car
neiro, em nenhum momento ele disse que o Deputa
do Jair Bolsonaro era narcotraficante. Ele disse que
alguns oficiais da Aeronáutica tinham sido pegos
com cocaína, e isso precisa ser esclarecido, que até
agora a matéria não tinha sido devidamente explica
da. Foi a única coisa que ouvi.

Por isso, em nome do PFL, quero dizer que os
dois Parlamentares merecem todo o nosso respeito,
o nosso acatamento e a nossa consideração. E, em
nome da liderança, quero referendar tudo isso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, vou dar a palavra apenas ao Líder Ro
berto Jefferson, depois vamos encerrar essa discus
são. Temos votações importantes para realizar.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Roberto Jefferson.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de deixar clara a nossa posição. Não
gosto de CPI. Acho que foram heranças ruins da
Constituinte termos trazido para esta Casa o Orça
mento da União - um vício do Executivo que veio
para cá e continuou um vício aqui -, e o instituto da
CPI, que reduz a nossa Casa a uma delegacia de
polícia.

Toda crise social deságua na delegacia - aqui
fala um advogado criminalista que ganhou a vida du
rante anos fazendo isso. E, desgraçadamente, as CPI
são policiais, e, às vezes, exacerbam.

A CPI do Narcotráfico está pecando um pouco
pelos excessos. A execução verbal pública dá ibo
pe, dá a impressão de coragem a quem, usando o
mandato de parlamentar, numa reunião, pega uma
testemunha que prestou o compromisso legal, com
medo de ser presa, e diante de todos diz: "Safado,
bandido!". Isso gera reações contrárias. Toda violên
cia gera violência.

A CPI está excedendo-se até com os advoga
dos. Os tribunais de exceção da ditadura militar tra
tavam com mais dignidade o advogado do que as
CPI os tratam nesta Casa.

Tenho dois projetos tramitando na Câmara dos
Deputados, permitindo que o advogado na CPI con
verse com a testemunha, ou com o pré-acusado, ou
com o réu. Isso é do direito universal. Não é correto,
não é justo, em nome da investigação, o abuso à lei,
o massacre a uma pessoa diante da televisão, do
rádio, do jornal, para todo mundo ver a execução
pública da dignidade de um ser humano.

A CPI está agindo corretamente, tem cora
gem e investiga, mas tem-se excedido nas atitu
des. Isso gera reações como a do Deputado Jair
Bolsonaro.

Talvez a Deputada Laura Carneiro tenha dito
que houve no Rio de Janeiro prisão de oficiais da
Aeronáutica, com metralhadoras AR-15 e munição
para levar para o morro - e isso é verdade. Além
disso, algumas pessoas foram acusadas de colocar
entorpecentes em aviões. Entretanto, quero crer
que, democrata como é, a Deputada Laura Carnei
ro não tenha acusado a instituição, a Aeronáutica.
S. Ex! deve ter-se referido a esses episódios.
Alguém que escutava as notícias no rádio envene
nou o Deputado Jair Bolsonaro, que fez aqui um vi
tupério contra a Deputada, uma espécie de CPI pri
vada. O Deputado Jair Bolsonaro disse de S. Exª o
que muitos na CPI dizem de outros.
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Quero dizer ao Deputado Jair Bolsonaro que
conheço a Deputada Laura Carneiro. O marido de
S. Ex· é empresário nos Estados Unidos e pai de
Giovana, sua filha. Eu os conheço, porque são
meus amigos. O marido da Deputada vendeu uma
propriedade sua na Flórida - repito que o esposo da
Deputada Laura Carneiro é empresário, morava na
América e vendeu uma propriedade lá - e comprou
um apartamento no Rio de Janeiro por 400 mil reais.
Portanto, ela podia pagar esses 400 mil reais.

Sr. Presidente, creio que V. Ex!! tem que tomar
as rédeas. A CPI tem de respeitar os advogados. O
Regimento tem de garantir isso. Não se trata aqui de
um tribunal de exceção, onde determinado deputado
pode se tornar um herói nacional por massacrar sus
peitos e fazer execução pública verbal à dignidade
alheia. O advogado tem de estar presente ali até para
isso, para proteger a pessoa de violências retóricas e
de massacres públicos.

Eu não gosto de CPI, porque delegacia de polí
cia dá nisto: deputados se acusando mutuamente.
Hoje, já apareceu um traficante em Manaus - e é in
teligente isso - acusando um deputado do Amazonas
de participar do tráfico de entorpecentes. Se eu sou o
advogado dele, estaria orientando-o a acusar todo
mundo. E vai acabar dando nisso. Com toda essa
pressão, a CPI investigando sem base, sem provas.
Bastando a denúncia, o traficante, por sua vez, vai di
zer que o Deputado Roberto Jefferson também está
levando dinheiro da cocaína, e eu passaria a ser réu.
É inteligente fazer isso. E eu estou vendo que isso já
começou em Manaus, hoje, com um deputado do
meu próprio partido. No Rio, por uma vendeta, for
jou-se uma fita para destruir uma deputada - o su
plente é do meu partido. Antes de a CPI analisar, já
me havia pedido - exatamente para mim, que sou o
presidente regional do partido no Rio - a cassação
dela.

Sr. Presidente, estamos assistindo a várias
agressões aos direitos, a um vilipêndio aos direitos.
Não assiste razão ao Deputado Bolsonaro quando
acusa a dignidade da Deputada Laura Carneiro,
como não assiste ao Deputado Tuma quanc!o ataca a
dignidade do Deputado Bolsonaro. É preciso que es
tejamos juntos, unidos, para enfrentar esta situação.
Não podemos nos destruir uns aos outros.

Reitero: não gosto de CPI. A CPI tem deenten
der que, apesar do bom trabalho que está desenvol
vendo, precisa respeitar a testemunha, o réu, o acu
sado. Nós somos a Casa dos direitos humanos, da
defesa dos princípios democráticos. A democracia se
assenta na lei, é o regime da lei! Como nós; a Casada

lei, podemos destroçar um ser humano no banc9 dos
réus, numa CPI? Não podemos, Sr. Presidente! Essa
violência gera violência!

Torço, Sr. Presidente, para que o Deputado
Robson Tuma dê o caso por encerrado, assim como o
Deputado Jair Bolsonaro e também a Deputada Laura
Carneiro. A Deputada Laura Carneiro não merece as
palavras a ela dirigidas pelo Deputado Jair Bolsonaro,
assim como o Deputado Jair Bolsonaro não merece
as referências do Deputado Robson Tuma, e este, por
sua vez, também não merece as do Deputado Jair
Bolsonaro.

Sr. Presidente, CPI é delegacia de polícia, lu
. gar onde deságuam as crises sociais: o marido que

bateu na mulher, a mulher que bateu no filho, e isso,
desgraçadamente, acaba nos contaminando.

Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
cumprimentar os Deputados Roberto Jefferson e
Inocêncio Oliveira pelas palavras ponderadas que
lançaram ao Plenário. A verdadeira função das lide
ranças é promover a concórdia entre seus liderados.

Estejam certos, Sr. Líderes e Srs. Deputados,
que esta Presidência cuidará de manter os traba
lhos da CPI, que vem prestando um serviço excepci
onal à sociedade brasileira, mas estará atenta aos
direitos individuais. Realmente, não há como esta
Casa, que vive da proteção aos direitos humanos e
individuais, invalidá-los.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2-

PROJETO DE LEI NlI 2.961-A, DE 1997
(do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nll 2.961, de 1997, que altera disposi
tivos da Lei nll 4.898, de 9 de dezembro de
1965, com a redação dada pelas Leis n':l8
6.657, de 5 de junho de 1979, e 7.960, de
21 de dezembro de 1989, e da Lei nll 8.429,
de 2 de junho de 1992; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa e, no mérito pela
aprovação, com substitutivo, com votos em
separado dos Deputados André Benassl e
Osmar Serraglio (Relator: AntOnio Carlos
Biscaia).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)· - Retiro,
de ofício, o item 2 da pauta.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-3-.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 407-D, DE 1996
(do Sr. Luciano de Castro e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 407-C,
de 1996, que altera a redação do artigo 100
da Constituição Federal e acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Há ora
dor inscrito para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci
por cinco minutos, para falar contra a matéria.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parlamenta
res, a proposta que vem a voto, em segundo turno,
na verdade não encontra pelo PDT o apoiamento à
unanimidade que tanto se falou nesta Casa.

Após muita discussão sobre as modificações
propostas na questão dos precatórios, nós entende
mos que basicamente o que está sendo modificado
por essa proposta diz respeito à obrigatoriedade da
previsão orçamentária para pagamento no ano ime
diatamente posterior dos precatórios apresentados
até 12 de julho.

Entendemos que outra mudança também pro
posta diz respeito aos débitos.de natureza alimentí
cia, que continuam sendo mantidos como débitos
privilegiados; só que, lamentavelmente, a proposta
ora votada deixa para que uma lei futura defina qua
is os valores de créditos alimentícios a serem pagos
extraprecatórios. Atualmente esse valor ainda é re
gido por uma lei antiga e é em torno de 6 mil reais.
Em outras palavras, um crédito alimentício, hoje, so
mente será pago extraprecatório até o valor de 6 mil
reais, e o restante vai a preCatório.

Essa proposta prevê também uma antecipação
da reforma do Judiciário, Srs. Deputados, porque a
reforma do Judiciário já prevê o parpelamento em
até 10 anos para os precatórios atuais e em até 2
anos para novos precatórios; a P9ssibilidade tanto
de pagamentos por meio d"e Vtulos eja .dívida pública
federal, estadual 01.1, mUf:licipal,!=,uanto. de~ negocia
ção nos processos' de Iicitação,cancefisão de servi
ços e assim por diante; e aindá a tipificação de cri
me de responsabilidade aos que descumprirem as
disposições da' eménda constitucional·eâcfart. 100
da Constituição Federal.

Nós, que acompanhamos toda a discussão
junto à Comissão Especial, principalmente em razão
da complexidade e da importância desta matéria,
entendemos que ainda há necessidade de se apro
fundar a discussão e de se buscar soluções para al
guns pontos que ficaram com interrogações.

Por exemplo, o projeto prevê, no § 6º, do art. 1º,
textualmente o seguinte: '~ lei poderá fixar valores
distintos para fins previstos nos §§ 3º e 5º deste arti
go, segundo as diferentes capacidades da entidade
de direito público". Só que não diz claramente quais
os critérios a serem usados para fixar esses valores
distintos; como se fará a diferenciação aí prevista.

Achamos que, assim, ficam abertas possibilida
des de favorecimento para alguns estados e municípi
os. É certo, Srs. Deputados, que muitos estados e mu
nicípios, principalmente em decorrência das últimas
medidas adotadas pelo Governo Federal, vêm pas
sando por inúmeras dificuldades, até mesmo para su
portar os encargos da sua manutenção básica.

Agora, justamente em função dessas dificulda
des, a proposta pode favorecer alguns em detrimen
to de outros e, portanto, deveria ser aprimorada a
ponto de deixar claro os valores distintos a serem fi
xados, como também o modo como esses valores
seriam usados na compensação de dívidas.

Da mesma forma, a previsão de que os preca
tórios poderão, a critério da entidade emitente, ser
utilizados na compensação de tributos e dívidas de
qualquer natureza deixa uma porta aberta para ne
gociações escusas com o Poder Público e favoreci
mento de alguns em prejuízo de outros.

Por tudo isso, Sr. Presidente, o PDT mantém
sua posição e deixa claro seu voto pela rejeição da
proposta. Talvez sejamos o único partido na Casa
que, neste momento, ainda mantém o voto "não",
mas entendemos que a manutenção dessa postura
ressalta nosso compromisso de que a proposta pre
cisa de discussão mais profunda e de aprimoramen
to que viabilize condições iguais para beneficiar fu
turamente os municípios, estados, enfim, os que ne
gociaremseus precatórios com o Poder Público Fe
deral, eliminando-se a porta aberta de favorecimen
to de alguns em prejuízo de outros.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo mais· oradores inscritos, declaro encerrada
a discussão.·

Vaj-se passar à votação da matéria.

,aSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter·a votos a proposta de emenda a Consti
tuiçion2 407 de 1996.
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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. 12 O art. 100 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 100 .
§ 12 É obrigatória a inclusão, no orça

mento das entidades de direito público, de
verba necessária ao pagamento de seus dé
bitos oriundos de sentenças transitadas em
julgado, constantes de precatórios judiciári
os, apresentados até 12 de julho, fazen
do-se o pagamento até o final do exercício
seguinte, quando terão seus valores atuali
zados monetariamente.

§ 42 A requerimento do credor, ressal
vados os créditos definidos como de peque
no valor e os de natureza alimentícia, os
precatórios de que trata este artigo poderão
ser liquidados em títulos ou certificados da
dívida pública, com cláusulas de juros e pre
servação do valor real, com vencimentos
anuais, iguais e sucessivos, no prazo máxi
mo de dez anos, permitida a cessão dos tí
tulos e sua utilização na compensação de
tributos com a entidade emitente.

§ 52 Os créditos de natureza alimentí
cia serão liquidados em noventa dias, conta
dos da intimação judicial, até o limite fixado
em lei, e o valor excedente, segundo ordem
cronológica específica dos respectivos pre
catórios, que terão preferência sobre os de
mais.

§ 62 A lei poderá fixar valores distintos
para os fins previstos nos §§ 32 e 52 deste
artigo, segundo as diferentes capacidades
das entidades de direito público.

§ 72 O Presidente do Tribunal compe
tente que, por ato comissivo ou omissivo,
retardar ou tentar frustrar a liquidação regu
lar de precatório incorrerá em crime de res
ponsabilidade.

Art. 22 Ressalvados os créditos definidos como
de pequeno valor e os de natureza alimentícia, o va
lor dos precatórios judiciais pendentes de pagamen
to, incluído o remanescente de juros e correção mo
netária, poderá ser pago, segundo decisão editada
pelo Poder Executivo, em prestações anuais, iguais,
sucessivas e atualizadas, no prazo máximo de dez

anos, vendendo-se a primeira no exercício seguinte
à promulgação desta emenda.

§ 12 A requerimento do credor e respe
itada a ordem de pedidos, os precatórios de
que trata este artigo poderão ser liquidados
em títulos ou certificados da dívida pública,
com cláusulas de juros e preservação do
valor real, com vencimentos anuais, iguais e
sucessivos, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão dos títulos e utilização
na compensação de tributos com a entidade
emitente.

§ 22 O prazo referido no caput deste
artigo fica reduzido para dois anos, nos ca
sos de precatórios judiciais originários de
desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovadamente único
à época da imissão na posse.

§ 32 O Presidente do Tribunal compe
tente deverá, vencido o prazo ou em caso
de omissão no orçamento, ou preterição
ao direito de precedência, a requerimento
do credor, requisitar ou determinar o se
qüestro de recursos financeiros da entida
de executada, suficientes à satisfação da
prestação.

§ 42 Enquanto não editada a lei de que
trata o § 52, do art. 100, o limite de paga
mento será o fixado no art. 128 da Lei n2

8.213, de 24 de julho de 1991, com a reda
ção que lhe foi conferida pela Lei n2 9.032,
de 28 de abril de 1995.

Art. 32 Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "sim".

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
acha essa carona do relatório do Deputado André
Benassi uma verdadeira excrescência dentro do
Congresso Nacional.

Tínhamos um projeto que dava às dívidas tra
balhistas, às questões das pensionistas, a possibili
dade de não apenas terem prioridade como se
transformarem em títulos da dívida pública. Isso era
de um montante pequeno e até meritório, Sr. Presi
dente.



Nesse decreto, mais precisamente no seu
art. 114, inciso XI, muda-se a redação de decreto
anterior, que estabelece que o pagamento da cota
individual da pensão por morte cessa para o pensio
nista menor de idade com a emancipação ou ao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
atenção de V. Ex!! e dos líderes partidários desta
Casa para o fato de que este ano, no primeiro se
mestre, o Ministério da Previdência e Assistência
Social baixou um decreto estipulando idade míni
ma para a aposentadoria. Pois bem, agora há um
novo decreto regulamentando o fator previdenciá
rio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 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.

Comunico aos Srs. Parlamentares que haverá
outras votações nominais, portanto, vamos perma
necer em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em pro
cesso de votação nominal de emenda constitucio
nal. Portanto, a ausência tem efeitos administrati
vos. Venham a plenário.

Vou encerrar a votação.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Vamos votar em segun<jo
turno. Já fizemos em primeiro e votamos "sim". Rei
teramos o voto "sim", para cumprirmos nossa posi
ção do primeiro turno de votação.

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota "sim".

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, mais
uma vez, louva o trabalho do ilustre Relator, De
putado André Benassi, que obteve consenso em
matéria extremamente complexa. Trata-se de
avanço inestimável ao País e à moralização da
questão dos precatórios.

O PSDB, com muita satisfação, encaminha no
vamente o voto "sim" em segundo turno, deferindo
matéria extremamente importante para o futuro do
País. Parabéns ao Deputado André Benassi.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "sim"

Trata-se de votação, em segundo turno, que vai
viabilizar estados e municípios hoje em dificuldades
para pagar precatórios. No momento em que os par-
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No decorrer de toda a Comissão, vem uma ca- celamos para pagamento em dez anos, os estados e
rona absurda, em que o estoque é absolutamente municípios disporão de mais recursos para investir na
impossível de se prever. É evidente que alguém geração de emprego e renda.
comprou isso no paralelo, que há algumas coisas Por isso, acreditamos que esta proposta de
que não estão no mercado de balcão e que devem emenda à Constituição é importante, já que vem re-
transformar-se em títulos, mais uma vez, da dívida solver hoje um problema afeto não só à União, mas
pública; títulos podres que serão utilizados pelo seu sobretudo aos estados e municípios.
valor de face, nefastamente contra os interesses na- Louvo os Relatores da matéria, nobres Deputados
cionais, criando-se mais uma moeda. André Benassi, Luciano Castro e tantos outros que

Portanto, Sr. Presidente, o Partido Popular So- trabalharam para que pudéssemos chegar a um con-
cialista, indignado, recomenda "não" à sua bancada. senso nesta noite.

O SR. PASTOR VALDECI PAIVA (Bloco/PST O PFL vota "sim".
- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re-
Bloco Parlamentar PUPST/PSL vota "sim". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encami

nha o voto "sim".A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT, até em função
do encaminhamento, tem preferência pelo voto
"não". Mas diante de alguns Parlamentares do PDr
que têm posição diferenciada, o PDT prefere liberar
sua bancada.
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completar 21 anos, salvo se for inválido. Pois bem,
Srs. Líderes, o decreto, alterando situação anterior,
faz com que mesmo os inválidos percam o direito à
pensão ao atingirem os 21 anos; ao se emancipa
rem, eles não têm mais direito a essa pensão.

Visando corrigir essa situação e manter o direito
desses pensionistas inválidos, protocolamos hoje na
Mesa projeto de decreto legislativo.

Faço um apelo às lideranças partidárias no
sentido de que observem esse fato, a fim de que
possamos estudar a viabilidade de votar esse projeto
de decreto legislativo o mais rapidamente possível.

Sabemos que não são milhares e milhares de
pessoas prejudicadas com isso, talvez sejam ape
nas algumas centenas. Só que são algumas cente
nas de pessoas pobres, inválidas, que até então vivi
am com a pensão. Pelo decreto, elas perdem o direi
to de perceber essa pensão, que é uma espécie de
ajuda de custo.

Peço a todos os líderes que possamos, se
possível, votar o projeto em regime de urgência ur
gentíssima ainda este ano, para garantir o direito de
receber a pensão a essas pessoas portadoras de in
validez.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Venham votar, Srs. Deputados. Já vou encerrar a
votação e teremos uma outra votação nominal de lei
complementar.

Peço aos Srs. Deputados que aqui estão que
permaneçam no plenário.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de
registrar que apresentei à Mesa projeto de lei que
acrescenta ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
no art. 120, a obrigatoriedade da escolarização e pro
fissionalização precedida de orientação vocacional,
com testes de interesse, aptidão e habilidades, dentre
outros, devendo, sempre que possível, ser utilizados
os recursos existentes na comunidade. É uma forma
de dar uma contribuição para a ressocialização dos
adolescentes em conflito com a lei, porque sabemos
que os departamentos que cumprem as ações socioe
ducativas nem sempre respeitam as aptidões desses
adolescentes.

Com esse projeto de lei, queremos dar a cada
adolescente a oportunidade não só do atendimento

individualizado, mas também de descobrir sua
vocação, para que, de acordo com o teste vocacional,
tenha profissionalização adequada aos seus talentos
e interesses. A partir daí, sua reintegração social se
torna muito mais eficaz.

Ao diagnosticar as melhores possibilidades
para a escolha da profissão ou ofício, oferece-se ao
adolescente mais chances de sentir motivação para
buscar condições dignas de vida e não retornar ao
crime como única possibilidade, como ocorre muitas
vezes.

Por acreditarmos que os testes de orientação
vocacional são de suma importância para a ressoci
alização do adolescente em conflito com a lei, bem
como para mantê-lo - este é um dos principais méri
tos do projeto - interessado em participar dos cur
sos durante o período em que permanecer em enti
dade especializada, estamos apresentando o proje
to com o interesse maior de aperfeiçoar o Estatuto
da Criança e do Adolescente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

A votação tem efeitos administrativos. Con
voco os Srs. Deputados que não estão neste re
cinto para que venham votar. Estamos em votação
nominal de emenda constitucional, que se seguirá
de votação, também nominal, de lei complemen
tar.

O SR. RICARDO MARANHÃO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. RICARDO MARANHÃO (PSB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, comunico à Casa que apresentei projeto de lei
que visa assegurar o direito de voto aos trabalhado
res que exercem suas funções profissionais em regi
me de confinamento.

Sabe a Casa que o voto é o mais importante
direito político do cidadão, assegurado pela Consti
tuição de 1988. Não é justo que trabalhadores que
exercem suas atividades em locais confinados,
como plataformas de exploração de petróleo, locali
zadas mar adentro, a 150 quilômetros do litoral, e
também nas zonas de produção da selva amazôni
ca, localizadas a mais de 800 quilômetros de Mana
us, em que somente é possível chegar de helicópte
ro, que permanecem quinze dias longe de suas fa
mílias, prestando relevante e fundamental serviço
ao desenvolvimento do País, privados do convívio
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com a sociedade e com suas famílias, sejam adicio
nalmente castigados com a subtração do direito de
voto.

Por isso, Sr. Presidente, apresentei projeto
que determina ao Tribunal Superior Eleitoral e aos
Tribunais Regionais Eleitorais que adotem provi
dências para assegurar a esses trabalhadores, cer
ca de 15 mil brasileiros, o direito de voto nos locais
onde exerçam essas atividades tão importantes
para o País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que façam sua comunicação
em dois minutos, por favor.

Srs. Deputados, venham ao plenário. Estou
encerrando a votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encami
nha o voto "sim" e solicita a sua bancada que per
maneça em plenário, porque haverá mais vota
ções.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão oradora.) - Sr. Presidente,
comunico ao Plenário que hoje apresentei projeto
de lei que possibilita a movimentação da conta vin
culada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
peJo trabalhador proprietário de terreno, para que
possa construir sua moradia. Hoje é possível a libe
ração desse recurso somente com o financiamento
da Caixa, mas elaboramos projeto de lei que possi
bilita ao trabalhador movimentar sua conta para
construção de sua casa.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Todos votaram?

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (tv1ichel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. PEDRO EUG~NIO (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, in
formo à Casa que dei entrada a requerimento de
informação ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia,
indagando a S. Exll por que o Presidente do Comitê
de Coordenação Nacional do CTPETRO, programa
de pesquisa em questões ligadas ao petróleo, cujo
fundo tem origem nos royalties do petróleo, desti
nou, dos 40 milhões alocados por lei ao Nordeste,
metade para compra de laboratórios de controle de
qualidade de combustível, o que não me parece
prioridade da pesquisa do ponto de vista da região
Nordeste.

Desejo saber também, Sr. Presidente, por que
decidiu distribuir a outra metade linearmente entre
os centros de pesquisas das universidades do Nor
deste, na base de 1 milhão para cada universidade,
valor que, em alguns casos, está aquém da capaci
dade de as universidades apresentarem projetos
competentes e em condições de serem desenvolvi
dos, e, em outros casos, está além da capacidade
de centros que ainda estão em estágio embrionário
de formação de equipes para essa área.

Portanto, indago ao Sr. Ministro que esclareça
esta Casa sobre essas decisões, aparentemente em
desacordo com os interesses do desenvolvimento
da pesquisa no Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação, Srs. Deputados.

Todos votaram? (Pausa.)

°Deputado Marcelo Barbieri vai votar.

Vamos encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun
cio o resultado:

VOTARAM:

Sim 376
Não 21
Abstenções 1
Total 398

É aprovada a Proposta de Emenda à Constitui
ção n9 407-0/96, em 22 turno.

Nos termos do inciso I do § 29 do artigo 195 do
Regimento Interno, fica dispensada a votação da re
dação final.

A matéria vai ao Senado Federal.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

v

Proposição: PEC N° 407/96 - SEGUNDO TURNO

Inicio Votação: 07112/1999 20:26

Fim Votação: 07/12/1999 20:44

Resultado da Votação
Sim 376
Não 21
Abstenção 1

Total da Votação 398

Art. 17 1

Total Quorum 399

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -19:06

Orientação
PFL -Sim
PSDB - Sim
PMDB-Sim
PT -Sim
PPB- Sim
PTB -Sim
PDT - Liberado
PSB/PCDOB • Sim
PUPST/PSL • Sim
PPS - Não
PV-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim

Babá PT Sim

Oeusdeth Pantoia PFL Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Sim

José Priante PMOB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSOB Sim

Nilson Pinto PSOB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Sim

Reníldo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Não

Confúcio Moura PMOB Sim

Eurípedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

José Aleksandro PFL Sim

Márcio Bittar PPS Não

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PSOB Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMOB Sim
IgorAvelino PMOB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSOB Sim

Total Tocantins: S

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim
Neiva Moreira POT Não
Pedro Fernandes PFl Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Roberto Rocha PSOB Sim

Total Maranhão: 10

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Almeida de Jesus Pl PUPST/PSL Não
Aníbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB Sim
Eunício Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda pedoB PSBIPCOOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Marcelo Teixeira PMOB Sim
Nelson Otoch PSOB Sim
Pinheiro Landim PMOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Rommel Feijó PSOB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Átifa Lira PSOB Sim
B.Sá PSOB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMOB Sim
Mussa Oemes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themístocles Sampaio PMOB Sim
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Wellington Dias PT Sim

Totll Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim

Total Paraiba : 7

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luciano Bivar PSL PL/PST/PSL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PL/PST/PSL Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PL/PST/PSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PST PL/PST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9
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SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Marcelo Oéda
Pedro Valadares

Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson PelleÇjrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo MaÇjalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Oanilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa

Partido

PSC
PSOB
PT
PSB

PFL
PFL
PMOB
PL
PTB
PMOB
PMOB
PT
PFL
PFL
PFL
PSOB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSOB
PFL
PFL
PFL
PSOB
PT
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PFL
PSOB
PFL
PT
PT

PSOB
PSOB
PMOB
PFL
PSOB
PSOB
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PSOB

Bloco

PSB/PCOOB

PUPST/PSL

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMOB Sim
Hélio Costa PMOB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMOB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSOB Sim
Júlio Oelgado PMOB Sim
Lael Varella PFL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMOB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário de Oliveira PMOB Sim
Narcio Rodrigues PSOB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT Não
Osmânio Pereira PMOB Sim
Philemon Rodrigues PMOB Sim
Rafael Guerra PSOB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSOB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Silas Brasileiro PMOB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSOB Sim
Zaire Rezende PMOB Sim

Total Minas Gerais: 42

EspiRITO SANTO
Aloizio Santos PSOB Sim
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSOB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PST PLlPST/PSL Sim
IMio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Luís Eduardo PDT Sim
Luiz Ribeiro PSDB Abstenção
Luiz Salomão PDT Não
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Sim
Mattos Nascimento PMDB Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PDT Sim
Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSL Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSL Sim
Celso Giglio PTB Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB , Sim
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo POT Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Sim
José de Abreu PTN Sim
José Genoino PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor L.uizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim

lotaI Sio Paulo: 52

MA1OGROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Totll Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÃS
Euler Morais PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
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GOIÁS
Juquinha
Luiz Bitlencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão
Marçal Filho
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez

. Luciano Pizzatlo
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antõnio Carlos Konder Reis
Carmo Merss

Partido

PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL

PT
PMDB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSOB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMOB
PTB
PFL
PMOB
PTB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMOB
PPB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

PFL
PT

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Edinho Bez PMDB Sim
Fernando Coruja PDT Não
João Matos PMDB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE 00 SUL
Airton Dipp PDT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcisio Perondi PMDB Sim
Enio Bacci PDT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PLlPST/PSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzellí PMDB Sim
felmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMDB Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 22
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa a seguinte declaração de voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Sr. Gustavo Fruet)

Proposta de Emenda à Constituição n2
407, de 1996, altera a redação do artigo 100
da Constituição federal e acrescenta artigo
ao Ato das Disposições ConstItucionais
Transitórias.

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, apresenta-se Declara

ção de Voto à PEC n2 407, de 1996:
1. Duas questões preliminares:
1.1 .A primeira refere-se ao debate de tema que

vem gerando discussão no País, em razão de distor
ções na aplicação do instituto, o que chegou a ocasio
nar uma Comissão Parlamentar -de Inquérito no Con
gresso Nacional.

Em razão da necessidade de aperfeiçoamento,
discute-se a matéria na Câmara, devendo-se aprimo
rar a utilização de precatórios, apesar da dificuldade
de prever todas vertentes na legislação.

O objetivo a assegurar é o interesse público, sob
a ótica do cidadão credor do Estado, conciliando com
a viabilidade da Administração Pública e a devida re
pressão à deformação na sua aplicabilidade.

Uma das razões da distorção não se refere so
mente à flexibilidade na utilização de precatórios, mas
à não punição enquanto distorção. A Lei, por melhor
que seja sua elaboração, não consegue prevenir to
das manhas e artimanhas.

Porém, o ordenamento dispõe de estrutura para
coibir e punir as infrações.

Bem ensinam os italianos, "fatia de legge, tovat
to l'ingano".

1.2. Em conseqüência deste debate, a presente
proposta de emenda constitucional, procurando aper
feiçoar este instituto.

Verifica-se tendência em regulamentar vários
dispositivos em nível constitucional, o que gera uma
instabilidade no ordenamento e freqüentes modifica
ções constitucionais e infraconstitucionais, muitas ca
suísticas, em especial, considerando o poder deriva
do do Poder Legislativo.

Procura-se modificar a Constituição, antes de
aperfeiçoá-Ia, em especial, na legislação complemen
tar e na sua interpretação.

Esta tendência, gera uma perversa fórmula: hi
pertrofia legal, má-elaboração, desconhecimento e
inaplicabilidade.

2. Substitutivo apresentado com o Relatório Fi-
nal.

2.1. Quanto à proposta apresentada no relatório
final da comissão especial, passa-se a algumas ob
servações, mesmo considerando oportunas exclu
sões e modificações apresentadas em plenário para
votação final na Câmara dos Deputados.

2.2. Trata-se de emenda constitucional, a qual
tramitou regimentalmente em comissão especial,
sendo elaborado um substitutivo, que foi objeto de
discussão e votação.

2.3. Na oportunidade manifestei-me quanto à
matéria, apresentando indagações, contradições na
proposta e sugestões, requerendo ao final, que a ma
nifestação fosse tomada a termo e anexado ao relató
rio.

2.4. Também ressaltei a preocupação quanto ao
texto do relatório que menciona sugestões de parla
mentares, em especial, quanto à ampliação autoriza
dora na utilização dos precatórios, a qual não foi obje
to de meu pronunciamento.

A referência diz respeito não à ampliação na uti
lização de precatórios, mas na preservação da com
petência e autonomia dos entes1

, evitando-se obrigar
sua aceitação.

2.5. Como decorrência, o voto no âmbito da Co
missão deu-se com ressalvas, alertando a necessida
de de aperfeiçoamento do texto.

3. Texto aprovado na Comissão especial
Passa-se à análise relativa ao texto publicado

para votação em plenário no primeiro turno 2, em es
pecial, quanto a itens que foram objeto de exclusão
do texto final, destacando:

1 Neste sentido, ver parte final do item 4.1., infra. Caso aceite-se
o precatório para fins de compensação, deve-se assegurar a
competência dos entes em aceitá-lo ou não, bem como, estabele
cer critérios para tanto.
2 O texto foi substituído por meio de acordo entre as lideranças.

3.1 .O texto reproduz dispositivo da Constituição
do Estado de São Paulo, já objeto de manifestação do
Supremo Tribunal Federal.

3.2. Estabelecem-se dispositivos diversos para
os precatórios judiciais pendentes e os novos, o que
demonstra contradição quanto ao tema, em relação
aos critérios.

3.3. Equipara-se precatórios a títulos, o que
pode gerar dubiedade, em especial, na aplicação de
correção - atualização, a qual deve ser homologada
pelo juízo competente.
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3.4. Quanto à utilização de precatórios na com
pensação de tributos e dívidas, licitação, concessão e
privatização, duas ressalvas:

a) a primeira refere-se a amplitude na sua utili
zação. Por oportuno restringiu-se a ampliação pro
posta no relatório final, sob pena de expandir-se em
demasia a utilização de uma nova "moeda", incenti
vando um comércio paralelo;

b) a segunda, mesmo com a restrição, refere-se
a possibilidade do precatório ser utilizado com dife
renças de valor, pois pode ser utilizado com valor de
face, à vista, de imediato, para compensação quando
o crédito poderia ser recebido em dez anos. Assim, há
que se estabelecer alguma forma de deságio, des
conto ou até outra forma de compensação, assunto
que pode ser objeto de legislação infraconstitucional.

3.5. Como observação da tendência em ressal
tar nas propostas de reforma, dispositivos já constan
tes no ordenamento, gerando excesso na elaboração
legislativa e dúvidas quanto a dispositivos já existen
tes, dois pontos destacam-se no relatório final, os
quais foram objeto de exclusão:

a) O primeiro refere-se ao disposto no parágrafo
72 do artigo 1Q - mantido no texto final, o qual trata de
crime de responsabilidade de Presidente de Tribunal
de Justiça, demonstrando desconfiança quanto a dis
positivos existentes.

b) O segundo refere-se ao disposto no artigo 22.

- excluído do texto final, ao tratar do princípio da mo
ralidade, como se tal disposto não constasse da
Constituição e, mais relevante, como se tal princípio
não estivesse intrínseco entre os valores próprios da
atividade humana, em especial, do administrador.

Neste ritmo, em breve, implantar-se-á na Cons
tituição dispositivos transpostos a princípios, como o
"princípio da honestidade", "integridade", "inteligên
cia", ...

4. Do texto final
Quanto ao texto aprovado em plenário, objeto

da presente declaração de voto, ressalta-se as opor
tunas modificações apresentadas com sua devida re
dução, destacando:

4.1. Especificamente, quanto à utilização de
precatórios na compensação de tributos ou dívidas
de qualquer natureza, registre-se que a Constituição
Federal em seu artigo 146, 111, a, remete à Lei Com
plementar o tratamento do tema. Trata-se do Código
Tributário Nacional que dispõe em seu artigo 170 que
a compensação como forma de extinção da obriga
ção somente poderá ocorrer por meio de lei.

Em conseqüência, aprovada a emenda, trata-se
de norma constitucional de eficácia contida, cabendo
ao ente competente regulamentá-Ia mediante lei (fe
deral, estadual, distrital ou municipal).

Mesmo com a restrição na compensação dos
precatórios para débitos tributários, poderá transfor
mar-se em incentivo para o contribuinte deixar seu
débito ser inscrito na dívida ativa para compensar
com eventuais créditos de precatórios a que tenha di
reito.

4.2. Há necessidade de observância à ordem e,
conseqüentemente, para a compensação, para res
guardar direitos de outros credores que possam ter
interesse na compensação.

Assim, pode-se consignar na legislação infra
constitucional que trata-se de créditos e débitos origi
nários, a exemplo de dispositivo contido na proposta
de reforma tributária. Por crédito originário ou próprio,
entende-se aquele do qual é titular o próprio devedor'
do Estado que pleiteia a compensação, evitando-se a
comercialização dos créditos.

4.3. Sugere-se que se oportunizem inscrições
de interessados na compensação, estipulando previ
amente um valor limite para que tal ocorra em deter
minado período. Na seqüência, faz-se uma seleção
dentre os inscritos para graduá-los conforme a ordem
cronológica de pagamento. A compensação só será
efetivada quando o precatório estiver em primeiro lu
gar na ordem de pagamento.

Desta forma, evita-se um deságio exagerado e
a corrida para a venda dos precatórios e preser
va-se o direito de receber em dinheiro daqueles que
não têm débito para com o Estado.(3)

4.4. Não se restringindo a créditos e débitos
originários, poderá ocorrer comercialização dos
mesmos. Assim, há que garantir-se transparência
na negociação destes precatórios, como por exem
plo, vincular sua comercialização em bolsa, dan
do-se a necessária publicidade.

4.5. Outro tópico que pode ser objeto de lei in
fraconstitucional é a estipulação de um limite de
compensação (anual, semestral, mensal), conforme
cada ente. Esse limitador estipularia um valor máxi
mo para admitir a compensação, evitando o decrés
cimo exagerado de receitas.

O limitador também serviria para evitar prejuí
zos aos municípios, em vista do repasse que ocorrer
pelo FPM. A compensação não elimina a parcela de
vida aos municípios pela arrecadação do ICMS. Ocor
rendo a compensação extingue-se o crédito por mo
dalidade diversa do pagamento (que representa in-
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gresso de dinheiro nos cofres públicos), mas perma
nece o dever do Estado em repassar o percentual de
vido aos municípios.(4)

5. Há que consignar que a proposta tem disposi
ções que procuram assegurar direitos sob a ótica do
cidadão - credor do Estado e com preocupação soci
al, a exemplo de créditos de pequeno valor, de nature
za alimentar e originários de desapropriação de imó
vel residencial do credor, desde que comprovada
mente único à época da imissão na posse. No mesmo
sentido, a possibilidade de ampliação de prazo para
os entes liquidarem os precatórios.

6. Quanto à possibilidade de emissão de títulos
para pagamento de precatórios, o parágrafo único do
artigo 33 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias, estabeleceu limite de prazo para sua uti
lização, permitindo a "emissão de títulos de dívida pú
blica no exato montante do dispêndio, em cada ano".
Apesar do disposto, houve sérias irregularidades,
com a emissão de títulos o que, reitere-se, originou
uma CPI.

O texto aprovado, condiciona a emissão a re
querimento do credor, para fins exclusivos de com
pensação de tributos com a entidade emitente, redu
zindo a possibilidade contida no parágrafo único do
artigo 33 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias.

O texto não contém disposição que permita
prorrogação deste prazo, comprovando que mesmo
com dispositivos legais, verifica-se infrações, distor
ções.

São os excessos pendulares.
7. Uma das emendas objeto de "DVS"(5), esta

belece uma contradição e perigoso precedente, ao
suprimir o caput do artigo 2º do substitutivo apresen
tado em plenário, o qual permitia recálculo no valor
dos precatórios judiciais pendentes de pagamento
até 111 de julho.

Não se analisa o mérito da exclusão nesta fase,
objeto de item posterior.

Porém, conforme a redação final, o antigo pará
grafo 12 do artigo 2º do substitutivo (ver pág. 11 do re
latório final), passou a ser o artigo 2º da emenda
constitucional, alterada conforme acordo de lideran
ças em plenário.

Trata-se de contradição/agressão à técnica le
gislativa. Suprimido o caput de um artigo, pressu
põe-se a supressão dos parágrafos, em especial em
processo de votação.

8. Quanto à possibilidade de recálculo, o concei
to contém o mérito de destacar irregularidades em ex-

cessivos valores, sem especificá-los, o que poderia
gerar interpretação de inconstitucionalidade, em ra
zão da aprovação de norma geral, portanto, indistinta,
impessoal, retroativa, ao permitir reavaliação em to
das as sentenças já transitadas em julgado. Apesar
da possibilidade de reavaliação por meio de rescisó
ria, por exemplo, comprova-se novamente que mes
mo com a mais "perfeita" legislação, há pessoas que
podem fraudá-Ia.

Há que se aperfeiçoar a legislação, talvez flexi
bilizando prazos, mas também, os instrumentos de
fiscalização e punição.

9. Portanto, o texto em plenário excluiu distor
ções, dúvidas, contradições, possibilitando o voto fa
vorável, com as devidas ressalvas já manifestadas no
âmbito da comissão, sempre em busca de aperfeiçoa
mento, sob a ótica do interesse público.

Alguns itens podem ser modificados no Senado,
e posteriormente definidos de forma objetiva, na le
gislação infraconstitucional.

Concordar ou discordar, simplesmente, é fácil; o
difícil é fazê-lo com argumentos, em especial, ao tra
tar de tema que apresentou na história recente do
País, irregularidades.

Sala das Sessões, - Deputado Gustavo Fruet

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retiro,
de ofício, a Pec nº 7/99, item 4 da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

- 5

APRECIAÇÃO PRELIMINAR
(Artigo 144, do Regimento Interno)

Apreciação preliminar do parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e de Re
dação, pela inconstitucionalidade do Prcjeto
de Lei nº 3.179-B, de 1997, do Senado Fe
deral, que autoriza o Poder Executivo a alte
rar a razão social da Companhia de Desen
volvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF, nos termos que especifiGa e
dá outras providências.

O SR. JORGE WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. JORGE WILSON (PMDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi de acordo com o partido.
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o SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "sim".

O SR. VICENTE ARRUDA (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei de acordo com a orientação do meu par
tido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para discutir a matéria.

Para falar contra o parecer da Comissão, con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Themístocles Sam
paio.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB 
PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, estamos aqui para votar contra o
parecer - contra! -, porque só podemos votar o pro
jeto se o parecer cair.

A seca assola os Estados do Nordeste, que
são os mais castigados, e aqui há um projeto, de
autoria do Senador Freitas Neto, do meu Estado,
que estendeu essas vantagens para o Piauí, e foi
negado. Acredito que pode ter sido até um erro, por
que somente dois Deputados votaram contra os be
nefícios da Codevasf atingir o Piauí.

Limito-me a comentar o parecer emitido pelo
Deputado Ibrahim Abi-Ackel, quando S. ExB votou
favoravelmente ao Projeto nl! 4.695, estendendo es
sas vantagens ao Estado de Minas Gerais. Vejamos
o que diz o parecer:

A configuração geográfica da área de
atuação da Sudene não foi imposta em ra
zão de acidente fisiográfico. O desenho de
sua área de influência resultou da existência
de padrões comuns e de retração econômi
ca, decorrente, principalmente, de oscila
ções climáticas, que, embora centradas no
Nordeste, se estendem a regiões adjacen
tes. Tanto isso é verdade que a Lei nº
3.692, de 15 de novembro de 1959, que
instituiu a Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste, declarou expressa
mente que se considerava Nordeste, para
os fins que tinha em vista, não só os Esta
dos que integram aquela região, como os do
Maranhão e do Piauí, bem como a zona de
Minas Gerais compreendida no Polígono da
Seca.

Esse é um dos trechos do parecer que foi dado a
favor do primeiro projeto pelo jurisconsulto Ibrahim
Abi-Ackel.

Finalmente, S. Exª diz o seguinte:

O projeto se inspira, portanto, no pro
pósito de legislar, que, ao conceber a Sude
ne como órgão federal de promoção de de
senvolvimento, não levou em conta limites
regionais estreitos para sua atuação, esten
dendo-a, ao contrário, às áreas geográficas
contíguas com situação econômica e social
decorrente da constância dos fenômenos
climáticos.

Aí deixou de examinar uma emenda, porque es
tava enquadrada, e, ao terminar, disse:

Pelo exposto e deduzidas as razões
que impedem a aprovação do projeto dos
Deputados José Santana de Vasconcelos e
Armando Costa, o parecer é no sentido de
que o Projeto nº 4.695/94, de autoria da Se
nadora Junia Marise, não contém vício de
constitucionalidade, de juridicidade e de
técnica legislativa, devendo ser acolhido nos
termos em que foi aprovado no Senado Fe
deral. Também, quanto'ao mérito, o parecer
é pela aprovação.

Sr. Presidente, s,as e Srs. Deputados, como é
que o Piauí, um dos Estados mais atingidos pela
seca, pode ficar de fora? Faço um apelo aos Srs. Lí
deres: temos que votar contra o parecer; se não vo
tarmos, o projeto não pode ser apreciado.

Agradeço aos Srs. Líderes e a todos aqueles
que desejam melhores dias para os Estados que
são atingidos pela seca.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
falar contra o parecer, concedo a palavra ao Sr.
Deputado B.Sá.

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, s,as e Srs. Deputados, refe
rendo as palavras ditas há pouco pelo Deputado
Thémístocles Sampaío, do PMDB do Estado do
Piauí.

Há muitos anos esta Casa luta para conseguir
um projeto que signifique a redenção do Vale do Rio
Parnaíba, o que interessa sobremaneira ao Estado do
Piauí, mas também ao Estado do Maranhão. O Rio
Parnaíba tem uma barragem hidrelétrica integrada ao
sistema Chesf. Nesta hora, o Piauí serve para forne
cer a energia elétrica gerada no Rio Parnaíba, inte
grada a todo o sistema Chesf do Rio São Francisco.
Como já foi apontado, em nenhum instante, a banca
da do Estado do Piauí negou-se quando a Sudene es
tendeu-se ao Vale do Jequitinhonha. Sabemos da im-



I - Relatório

O projeto de lei em exame, conforme já expressa
sua ementa, visa a autorizar o Poder Executivo al
terar a razão social da Companhia de Desenvolvi
mento do Vale do São Francisco - CODEVASF.

A matéria, oriunda do Senado Federal, foi dis
tribuída à Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, com parecer favorável, e a esta Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, para o exa
me de constitucionalidade.

O nobre Deputado Ciro Nogueira, ao analisar a
matéria, concluiu por sua constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa.

11 - Voto do Relator

Em que pesem, os elevados propósitos e a
elevada cultura do ilustre Deputado Ciro Nogueira,
entendo que o projeto se ressente de máculas insu
peráveis.

É que apresenta vício instável de inconstitucio
nalidade, colidindo frontalmente com o disposto no
art. 61, § 1º, inciso 11, alínea e, da Lei Fundamental,
que prevê como de iniciativa privativa do Presidente
da República a matéria que disponha sobre estrutu
ração e atribuições dos Ministérios e de órgãos da
Administração Pública.

Fundado nessa inteligência e com o escopo de
coibir burla ao mandamento constitucional, consubs
tanciada na apresentação dos chamados projetos
autorizativos, esta Comissão cristalizou entendimen
to, por meio da Súmula nº 1, sobre a inconstitucio
nalidade de projeto de lei, de autoria de deputado
ou senador, que autoriza o Poder Executivo a tomar
determinadas providências que são de sua compe
tência exclusiva.

Ex positis, voto pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nº 3.179, de 1997.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 1999. 
Deputado José Roberto Batochio, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Ciro Nogueira, Antô
nio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Jaime Mar
tins, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, Vicente Arru-
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portAnciae da necessidade de se ter esse Vale inseri- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
do no Polígono das Secas. tação o parecer da Comissão de Constituição e Jus-

O que se deseja, com a extensão da Codevasf tiça e de Redação:
ao Estado do Piauí, é, antes de tudo, agregar a expe- PARECER VENCEDOR
riência dessa instituição pública, desenvolvendo a
agricultura irrigada no Vale do Rio São Francisco,
para que, a partir dar, ela também se possa desenvol
ver principalmente no Piauí, mas também no Mara
nhão.

Por isso, Sr. Presidente, é que nós, da bancada
do Piauí, indistintamente, estamos pedindo o apoio
de todas as bancadas para que fiquemos ao lado do
Estado do Piaur.

Aqui muito se discute a questão de preferência
inter-regional, mas pior do que a preferência in
ter-regional, são as discriminações intra-regionais. E
não podemos, em hipótese alguma, deixar o nosso
Estado fora desse programa.

Por isso, recomendamos que os companhei
ros de todas as bancadas votem contra esse
parecer, porque assim teremos a chance de inse
rir o Piaur dentro do programa de ação da Code
vasf, estendendo, assim, por dever de justiça, o
nosso Estado nessa importante autarquia que atua
na região nordestina, particularmente no Vale do
São Francisco.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada
a discussão. Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a votação da matéria, concedo a pala
vra ao .Sr. Deputado Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, sr8S e Srs. Depu
tados, quero encaminhar favoravelmente ao projeto,
lembrando exatamente o que esta Casa aprovou o
ano passado. Tivemos aqui a votação do projeto
que ampliava a área de atuação da Sudene para al
guns Municípios dos Estados do Espírito Santo e de
Minas Gerais.

Com base nessa mesma situação, achamos
oportuno, pela importância que tem, a ampliação da
área da Codevasf, contemplando a segunda maior ba
cia, que é a Bacia do Pamarba, que abrange, na verda
de, os Estados do Maranhão e do Piaur. Com certeza,
estaremos fortalecendo ainda mais a Codevasf.

Por essa razão, em nome da bancada do Partido
dos Trabalhadores, encaminhamos favoravelmente ao
projeto e, portanto, contrariamente ao parecer.
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da, Edmar Moreira, Eduardo Paes, Luiz Antônio Fle
ury e Eujácio Simões, pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nº 3.179-A/97, nos termos do parecer
do Deputado José Roberto Batochio, designado Re
lator de vencedor. O parecer do Deputado Ciro No
gueira passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, José Roberto
Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Konder Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho,
Jaime Martins, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, lé
dio Rosa, Nair Xavier Lobo, André Benassi, Jutahy
Júnior, Léo Alcântara, Vicente Arruda, Antônio Car
los Biscaia, Geraldo Magela, Marcelo Déda, Waldir
Pires, Edmar Moreira, Gerson Peres, Eduardo Paes,
Luiz Antônio Fleury, Fernando Coruja, Sérgio Miran
da e Eujácio Simões.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 1999. 
Deputado José Carlos Aleluia -- Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desejo
informar que aqueles que votarem "sim" estarão a
favor do parecer e aqueles que votarem "não" esta
rão contra o parecer.

Como votam os Srs. Líderes?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
"não".

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "não".

O SR. DR. HÉLIO (PDT -- SP. Sem revisão do
orador.) -- Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB -- RJ.
Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro, convencido da inconstitucio
nalidade, vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT -- PI. Sem re
visão do orador.) -- Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. JOÃO HENRIQUE (PMDB -- PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não".

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL -- PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que forem favoráveis ao parecer perma
neçam como se acham. (Pausa.)

Rejeitado o parecer.

O projeto retoma à sua tramitação inicial, man
tendo-se o poder conclusivo.

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -- Tem V. Ex!l
a palavra.

O SR. RICARDO IZAR (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente,

na votação anterior votei de acordo com a mi
nha bancada.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com o PFL.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação votei segundo orientação do partido.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr.Presidente, na votação anteri
or acompanhei o partido.

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem re
visão do orador.) -- Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR: ALBERTO MOURÃO (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-6-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NR 149-D, DE 1997

(do Sr. Alexandre Cardoso)

Discussão, em turno único, do substi
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei
Complementar nº 149-C, de 1997, que defi
ne serviço sujeito ao imposto sobre serviços
de qualquer natureza e dá outras providên
cias. Pendente de pareceres das Comis
sões: de Finanças e Tributação; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao substitutivo
do Senado Federal ao projeto, em substituição à
Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. Deputado
Mareio Fortes.
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o SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão r ~ ~rador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputa( '" o projeto começou
pela Câmara dos Deputad...,s. Aqui foi aprovado.
Estamos agora apreciando o retorno do projeto
após sua passagem pelo Sellado, onde foi objeto de
um substitutivo.

A adequação em nome da Comissão de Finan
ças e Tributação é perfeita, tanto no projeto que daqui
saiu quanto naquele que retomou do Senado. Não há
qualquer tipo de dificuldade em termos de enquadra
mento de finanças ou no sistema tributário nacional.

Entretanto, quanto ao mérito, cabe-me sugerir
à Câmara dos Deputados que rejeite o substitutivo
apresentado pelo Senado Federal. Dito substitutivo
introduz uma diferença de critérios, cuja explicação
é extremamente simples.

Em primeiro lugar, é bom que se saiba que
existem não mais que uma dezena de trechos de r0
dovias concedidos à iniciativa privada no Brasil. Des
ses poucos trechos, cinco estão localizados no Esta
do do Rio de Janeiro, o que corresponde a cerca de
80% da quilometragem de rodovias concedidas à ini
ciativa privada no Brasil como um todo. Portanto, a
autoridade do Estado do Rio de Janeiro não se res
salta apenas pela sua simpática localização, mas
pela concentração, neste momento, desse tipo de cri
tério e porque já há quatro anos de experiência de
cobrança de pedágios, em diferentes estágios.

O substitutivo do Senado Federal para o qual
meu parecer é pela rejeição, no mérito introduz uma
diferença de todo desnecessária entre aqueles municí
pios que têm postos de pedágio e os outros, que não
têm esse tipo de facilidade instalado no seu território. É
a única diferença significativa, a única que merece
apreciação do mérito, à qual, em nome da Comissão
de Finanças e Tributação, cabe-me reportar e manifes
tar contrariamente.

Meu parecer, portanto, é pela adequação fi
nanceira e tributária de ambos os projetos e, no mé
rito, pela rejeição do substitutivo do Senado Federal,
e minha sugestão é pela aprovação da matéria já
aprovada nesta Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente, s,as e Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação.

O SR. MARCIO FORTES - Sr. Presidente, data
venia, é pela aprovação do projeto originalmente

aprovado nesta Casa e pela rejeição do substitutivo
que veio do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Melhor
esclarecido, pela aprovação do projeto original desta
Casa, portanto, pela rejeição do substitutivo.O que vai
estar em votação é o substitutivo. V. Ex! rejeita o subs
titutivo.

O SR. MARCIO FORTES - Sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra, para oferecer parecer substitutivo do Sena
do Federal ao projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado
Roberto Jefferson.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, votamos pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Do pro
jeto original da Câmara.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sim, pela
aprovação do Substitutivo. (Pausa.) Não, do projeto
original da Câmara, Sr. Presidente, contra o Substi
tutivo. Votamos pela aprovação do projeto original
da Câmara, contra o Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. V. Ex· dá o parecer pela constitucionalidade do
projeto da Câmara.

O SR. MARCELO DÉDA - Dos dois. Não é
mérito, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Isso sim, Pre
sidente, constitucionalidade do projeto da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela aprovação do projeto originário da Câma
ra, declarada a sua constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Os dois.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aliás,
os dois.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Os dois.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Se
nado Federal ao apreciar o projeto de lei Comple~
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mentar nº 149/97, ofereceu ao mesmo e vou subme
ter a votos o seguinte Substitutivo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 9º do Decreto-Lei nº 406, de 31
de dezembro de 1968, passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:

"§ 4º Na prestação do serviço a que se refere o
item 101 da Lista Anexa, o imposto é calculado so
bre a parcela do preço correspondente à proporção
direta da parcela da extensão da rodovia explorada,
no território do Município, ou da metade da exten
são de ponte que una dois Municípios.

§ 52 A base de cálculo apurado nos termos
do § 42:

I - é reduzida, nos Municípios onde não haja
posto de cobrança de pedágio, para sessenta por
cento de seu valor;

11- é acrescida, nos Municípios onde haja pos
to de cobrança de pedágio, do complemento neces
sário à sua integralidade em relação à rodovia ex
plorada.

§ 62Para efeitos do disposto no § 42e no § 52,
considera-se rodovia explorada o trecho limitado pe
los pontos eqüidistantes entre cada posto de cobran
ça de pedágio ou entre o mais próximo deles e o pon
to inicial ou terminal da rodovia."

Art. 2º O art. 12 do Decreto-Lei nº 406, de 1968,
passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:

"c) no caso do serviço a que se refere o item 101
da Lista Anexa, o Município em cujo território haja
parcela da estrada explorada."

Art. 3º A Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei
nº 406, de 1968, com a redação dada pela Lei Com
plementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987, passa a
vigorar acrescida do seguinte item:

"101 - exploração de rodovia mediante cobran
ça de preço dos usuários, envolvendo execução de
serviços de conservação, manutenção, melhora
mentos para adequação de capacidade e segurança
de trânsito, operação, monitoração, assistência aos
usuários e outros definidos em contratos, atos de
concessão ou de permissão ou em normas oficiais."

Art. 42 A alíquota máxima de incidência do impos
to de que trata esta lei é fixada em cinco por cento.

Art. 5º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A vota
ção é nominal.

Vamos ouvir os Srs. Líderes.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Do Senado Federal não.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exll

a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - O Deputado Rober
to Jefferson, salvo melhor juízo, precisa dar o parecer
ao substitutivo do Senado, que é esse que estamos
votando aqui hoje. Se ele for rejeitado...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer do Deputado Roberto Jefferson foi pela constituci
onalidade do Substitutivo do Senado.

OSR. FERNANDO CORUJA - Esse é o que es
tamos discutindo.

A mesma coisa o Deputado Mareio Fortes. Esse
é que estamos votando. Se rejeitarmos esse, vai pre
valecer o da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De~u

tado Mareio Fortes deu o parecer pela rejeição d
Substitutivo do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

O SR. JOSÉ GENOrNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tém V. Ex.
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOrNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Antes de ouvir os Srs. lí
deres, Sr. Presidente, solicito ao Relator, particular
mente ao Deputado Mareio Fortes, o seguinte escla
recimento, até porque não estamos discutir. Jo a ma
téria.

Veja bem, Sr. Presidente, aí há um problema de
concepção onde o serviço está sendo prestado e as
conseqüências para os municípios. Sobre a diferen
ça entre o projeto da Câmara e o substitutivo do Se
nado, nosso entendimento é o de que o substitutivo
do Senado é o mais adequado. Nossa posição inicial
era em relação ao substitutivo do Senado, mas como
o Deputado Mareio Fortes deu o parecer ao projeto
da Câmara, gostaríamos de ficar com o substitutivo
do Senado em relação à concepção de onde se co
bra o imposto relativo ao pedágio.

Acho, inclusive, que a proporcionalidade no
substitutivo do Senado equaciona melhora incidência
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para os municípios que são cortados pelas rodovias. O que diz o PSDB?
Portanto, acho que o substitutivo do Senado é mais O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem
adequado como alternativa ao projeto da Câmara. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

O SR. AVRTON XERêz - Sr. Presidente, peço a o PSDB, neste momento, entende o trabalho do Re-
palavra pela ordem. lator Mareio Fortes pela Comissão de Finanças e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!' Tributação. Opta S. Ex! pelo substitutivo da Câmara
a palavra. dos Deputados. Segundo consenso entre os parti-

o SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi- dos, tanto da base de sustentação como de Oposi-
são do orador.) - Sr. Presidente, nós debatemos ção, o PSDB recomenda o voto contra o parecer e a
essa matéria aqui na Câmara em 26 de fevereiro de favor do Substitutivo do Senado.
1999. Embora se reconhecesse méritos na proposta O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
do então Deputado Alexandre Cardoso, estabele- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim"
ceu-se uma polêmica em torno dos termos em que a ao Substitutivo do Senado.
mesma era vazada. Por isso esse assunto acabou O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden-
indo para o Senado Federal. te, peço a palavra.

A matéria volta agora e, a nosso ver, ao ver da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'
bancada do PPS, ela veio melhor esclarecida. A rigor, a palavra.
o que se está fazendo é criar um imposto, um imposto O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
sobre serviços, que até então não era cogitado na le- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
gislação que instruía a matéria pedágio em rodovia. taria de reformular o parecer e votar a favor do substi-
Então, esse substitutivo do Senado Federal cria a pos- tutivo do Senado. Portanto, reformulo-o em favor do
sibilidade do pagamento de ISS de até 5% para os mu- substitutivo do Senado.
nicípios onde estiverem localizados os pedágios. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, pela

Portanto, a nosso ver, essa proposta do Senado ordem.
Federal atende aos interesses dos Municípios, por- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
que vai gerar uma renda que até então não existia - e a palavra.
essa matéria tem sido contraditada - até uma alíquo- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
ta máxima de 5%, e atende aos interesses de todas são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
as entidades municipais do nosso País. "sim", com o substitutivo do Senado.

Portanto, já adianto a V. Ex·: o PPS vai votar O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
favoravelmente ao substitutivo que veio do Senado Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL enca-
Federal. minha rejeição ao projeto da Câmara e aprova o subs-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem titutivo do Senado.
revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que não O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão
resta dúvidas de que o substitutivo do Senado Federal do orador.) - Sr. Presidente, como havia solicitado es-
é mais justo, porque estabelece que a cobrança do clarecimento ao Deputado Mareio Fortes, creio que o
ISS, que é até 5% - o limite do ISS é 5% mesmo -, vai consenso é o mais adequado. Votamos "sim" ao subs-
ser dividida proporcionalmente aos quilômetros em titutivo do Senado Federal.
que a estrada passa no município. Vamos dizer que um O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
município tenha 60% e outro 40%; divide-se proporcio- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB diverge e
nalmente entre os dois municípios. Quando houver fica com o texto da Câmara, acompanhando o Rela-
uma ponte, divide-se entre os dois municípios em que toro Portanto, votamos "não" ao Substitutivo do Sena-
a ponte é colocada e não no posto de cobrança do pe- do Federal.
dágio, porque, muitas vezes, só tem o posto e a estra· O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
da toda fica no outro município. revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho duas preo-

Portanto, acredito que o substitutivodo Senado cupações. A primeira delas é com o que acontecerá
é mais correto, equânime, justo. Por isso, vamos ficar com os valores cobrados dos contribuintes por algu-
com o Substitutivo do Senado. mas empresas e que não foram recolhidos aos Muni-

O SR. PRESIDENTE. (Michel Temer) .,... Pprtanto{. cípios. Tal fato está demandando ações na Justiça.
o PPS e o PFL já declararam seu voto "sim" ao substi- Esperamos que à aprovação de tal projeto não signifi-
tutivo do Senado. . . quea inadimplência do ISS anterior. Além disso, preo-
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cupamo-nos com a possibilidade de as empresas não
repassarem o ISS para o usuário.

Assim sendo, o PDT vota "não" ao projeto do
eminente Deputado Mareio Fortes e "sim" ao Substi
tutivo do Senado Federal.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, considero im
portante que tenhamos pelo menos o consenso da
Casa. Se existem partidos seguindo em direção ao
substitutivo do Senado - e pessoalmente tenho mi
nhas dúvidas quanto a isso -, a bancada do PMDB,
em nome do acordo e do entendimento, posiciona-se a
favor do Substitutivo do Senado.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo recomenda
que adotemos o substitutivo do Senado Federal. Pare
ce-me que é mais justo darmos um ligeiro diferencial ao
Município que tem o pedágio, onde está o pedágio. Por
tanto, somos favoráveis ao Substitutivo do Senado.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Parti
do Humanista vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!

a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas para que fique claro, quem vota pelo Substitu
tivo do Senado, como é o caso da bancada do PMDB,
vota "sim" no painel?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata
mente. Vota "sim".

O SR. GEOVAN FREITAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o PMDB.

O SR. JOSÉ DE ABREU - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. JOSÉ DE ABREU (PTN - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTN vota "sim".

O SR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Informo
aos Srs. Deputados que esta é a última votação da
noite. Amanhã haverá sessão do Congresso Nacio
nal pela manhã e sessão ordinária da Câmara dos
Deputados à tarde.

O SR. JOSÉ rNDIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. JOSÉ rNDIO (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, acompanhei o voto do PMDB.

O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, Deputado Hugo Biehl, voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

Todos votaram? (Pausa.)
Pronto. Vamos encerrar.
Deputado Mussa Demes, podemos encerrar

ou não? (Pausa.)
Posso encerrar? Muito bem, Sr. Relator.Vou

encerrar.
Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:

VOTARAM:

Sim: 353
Não: 21
Abstenções: 1
Total: 375.

É aprovado o substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei Complementar n2 149-0/97.

A Matéria vai à sanção presidencial.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Dezembro de 1999

Proposição: PLP N° 149/97 • SUBSTITUTIVO DO
SENADO FEDERAL

Início Votação: 0711211999 21:13

Fim Votação: 07/1211999 21:22

Resultado da Votação
Sim 353
Não 21
Abstenção 1

Total da Votação 375

Art. 17 1

Total Quorum 376

Obstrução O

Presidiram a Votaçio: Michel Temer -19:06

Orientação
PFL -Sim
PSOB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT-Sim
PSBIPCOOB - Não
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
PHDBS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Almir Sá PPB Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Total Amapá: 5
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Sim
Oeusdeth Pantoja PFL Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Reni/do Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Si/as Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim
Zi/a Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelíno PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amari/do PPB Sim
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Paulo Mouri:io PSOB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

João Castelo PSOB Sim

José Antonio PSB PSB/PCOOB Ni:io

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMOB Sim

Roberto Rocha PSOB Sim

Total Maranhão: 9

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Antonio Cambraia PSOB Sim

Arnon Bezerra PSOB Sim

Chiquinho Feitosa PSOB Sim

Eunício Oliveira PMOB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Não

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcãntara PSDB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim

Marcelo Teixeira PMDB Sim

Nelson Otoch PSDB Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feijó PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAuí
Átila Ura PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro NOÇJueira PFL Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Paes Landim PFL Sim

Themístocles Sampaio PMOB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Belinho Rosado PFL Sim

Iberê Ferreira PPB Sim

Laire Rosado PMOB Nao

Lavoisier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMDB Sim

Ney Lopes PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim

Total Paraíba: 7

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Abstenção
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro EUÇjênio PPS Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 13

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PLlPST/PSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PST PLlPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PLlPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
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BAHIA
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues

Partido

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PMDB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PT
PMDB
PSDB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
Luís Eduardo PDT Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Salomão PDT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Mattos Nascimento PMDB Não
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PDT Sim
Pastor Valdeci Paíva PST PUPST/PSL Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim
Celso Giglio PTB Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PTN Sim
José Genoíno PT Sim
José lndio PMDB Não
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

SÃO PAULO
Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim

Vadão Gomes PPB Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSDB Sim

Total São Paulo: 53

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Murilo Domingos PTB Sim

Pedro Henry PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSDB Sim

Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Euler Morais PMDB Sim

Geovan Freitas PMDB Sim

Jovair Arantes PSDB Sim

Juquinha PSDB Sim

Luiz Bittencourt PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Canedo PSDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim

Pedro Wilson PT Sim

Ronaldo Caiado PFL Sim

Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PFL Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 5
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PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp
Augusto Nardes
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan

Partido

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

PPB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PFL
PT
PMDB
PDT
PSDB

PDT
PPB
PMDB
PDT
PPB
PT
PPB
PT
PMDB
PSDB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmjdt
Waldomiro Fioravante

Total Rio Grande do Sul: 20

Partido

PMDB
PMDB
PL
PT
PHDBS
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT

Bloco

PLlPST/PSL

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

COSEV - Coordenação do Slst8ma 8etr6nico de Votaçio Pégina: 10 de 10
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Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 1

Mussa Demes
Presentes do Piauí: 1

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

Geovan Freitas
Nair Xavier Lobo
Roberto Balestra
Presentes do Goiás: 3

DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB
Presentes do Distrito Federal: 1

GOIÁS
PMDB
PMDB
PB

RIO DE JANEIRO

Francisco Silva PST
Jandira Feghali PCdoB
Luiz Sérgio PT
Mattos Nascimento PMDB
Presentes do Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

João Paulo PT
Salvador Zimbaldi PDB
Teima de Souza PT
Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 4

MATO GROSSO
Pedro Henry PSDB
Presentes de Mato Grosso: 1

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB
Glycon Terra Pinto PMDB
Jaime Martins PFL
Osmânio Pereira PMDB
Virgílio Guimarães PT
Presentes de Minas Gerais: 5

Geddel Vieira Lima PMDB
Presentes da Bahia: 3

Amon Bezerra
Presentes do Ceará: 1

PIAU(
PFL

José Aleksandro
Presentes do Acre: 1

TOCANTINS
Freire Júnior PMDB
Presentes de Tocantins: 1

MARANHÃO

Pedro Novais PMDB
Presentes do Maranhão: 1

CEARÁ

PSDB

RONDONIA

Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rond6nla: 2

ACRE
PFL

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
COMPARECEM MAIS OS SENHORES

Partido Bloco

RORAIMA

Almir Sá PB
Presentes de Roraima: 1

PARÁ

PT

Aroldo Cedraz
Francistônio Pinto

PARANÁ

PSDB
PMDB

AJex Canziani
Hermes Parcianello
Presentes do Paraná: 2

SANTA CATARINA

Hugo Biehl PPB
Luci Choinacki PT
Presentes de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Paulo Paim PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Carlos Batata PSDB
Pedro Corrêa PPB
Presentes de Pernambuco: 3

BAHIA

PSDB
PMDB
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DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Partido Bloco

RORAIMA
PSB/PCdoB

SERGIPE

PPB
PSDB
PSDB

PERNAMBUCO

PT
PSB
PFL
PMDB

Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Joel de Hollanda
José Chaves
Total de Ausentes: 4

Cleonâncio Fonseca
José Teles
Sérgio Reis
Total de Ausentes: 3

PFL
PFL

AMAPÁ

PMDB

Elton Rohnelt
Luis Barbosa
Total de Ausentes: 2

Jurandil Juarez
Total de Ausentes: 1

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PFL
PPB

MINAS GERAIS

PL
PPB
PST
PT
PMDB
PTB
PFL

RIO DE JANEIRO

PPB
PT
PDT
PFL
PDT
PSB
PPB
PDT

ESP[RITO SANTO

PTB
PPB

Cabo Júlio
Ibrahim Abi-Ackel
Lincoln Portela
Paulo Delgado
Saraiva Felipe
Walfrido Mares Guia
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 7

Alcione Athayde
Antonio Carlos Biscaia
EberSílva
Laura Carneiro
Miro Teixeira
Paulo Baltazar
Simão Sessim
Wanderley Martins
Total de Ausentes: 8

SAOPAULO

PPB
PST
PSB
PT

Jairo Azi
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 3

Magno Malta
Nilton Baiano
Total de Ausentes: 2

Cunha Bueno
De Velasco
Dr. Evilásio
José Dirceu

PUPST/PSL

PIAU[

PMDB

CEARÁ

PFL
PFL

PARA[BA

PFL
PMDB
PFL

AMAZONAS

PFL

MARANHÃO

PMDB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PST
PSDB

Adauto Pereira
Damião Feliciano
Marcondes Gadelha
Total de Ausentes: 3

Gessivaldo Isaias
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 2

Albérico Filho
Gastão Vieira
Mauro Fecury
Nice Lobão
Paulo Marinho
Remi Trinta
Sebastião Oliveira
Total de Ausentes: 7

Oscar Andrade
Total de Ausentes: 1

Moroni Torgan
Roberto Pessoa
Total de Ausentes: 2

Átila Lins
Total de Ausentes: 1

RONDÔNIA

PFL
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PARANÁ

PPB
PSDB

Rubens Furlan PPS
Total de Ausentes: 5

DITRITO FEDERAL

Ricardo Noronha PMDB
Total de Ausentes: 1

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l!, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 4 de
novembro de 1999, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 5 de subseqüente, que exonerou
EDUARDO JOSé DA SILVA NETO, ponto nl! 12.063,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Terceiro Suplente dos
Secretários.

Câmara dos Deputados, 7 de setembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

Analista Legislativo, Padrão 45, com os proventos
acrescidos das vantagens previstas nos artigos 1º, §
1l!, e 4l! da Resolução nº 70, de 24 de novembro de
1994, a partir de 1º de julho de 1994.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de
1999. - José Wilson Barbosa Júnior, Diretor
Administrativo.

GOIÁS

PSDB
PFL
PMDB

Lídia Quinan
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 3

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
Marisa Serrano PSDB
Total de Ausentes: 3

José Janene
Odílio Balbinotti
Total de Ausentes: 2

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
SéRGIO SALEXANDRE VIEIRA, ponto nQ 12.457, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido Democrático
Trabalhista.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1l!, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 4 de
novembro de 1999, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 5 de subseqüente, que nomeou
EDUARDO JOSÉ DA SILVA NETO para exercer, no
Gabinete do Terceiro Suplente dos Secretários, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

SANTA CATARINA

PMDB
PPB

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PT
PT
PPB
PT
PSDB

Edison Andrino
João Pizzolatti
Total de Ausentes: 2

(Encerra-se a sessão às 21h23min.)

ATOS DO PRESIDENTE

Apostila

Por força do artigo 10 da Resolução nl! 70, de 24
de novembro de 1994, ALCY GOMES DA FONSECA,
aposentado no Cargo de Diretor, Símbolo PL-1, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, passa
a fazer jus à remuneração da Categoria Funcional de

Adão Pretto
Alceu Collares
Esther Grossi
Fernando Marroni
Júlio Redecker
Luiz Mainardi
Veda Crusius
Total de Ausentes: 7

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - Está en
cerrada a sessão.



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60617

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, re
solve tornar sem efeito o Ato de 4 de novembro de
1999, publicado no Diário da Câmara dos ~puta.

dos de 5 subseqüente, que nomeou MARCIA
CORR~A ARAÚJO para exercer, no Gabinete do Ter
ceiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990,
e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11, da
Lei n2 8.112, citada, CLAUDIA MARIA ARNALDO
SENNA para exercer, no Gabinete do Terceiro Suplen
te dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato
da Mesa nº 10, de 29 de março de 1995, combinado
com o parágrafo único do artigo 12 do Ato da Mesa nº
1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da' Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, JULlANA COSTA ALVES
para exercer, no Gabinete do Terceiro Suplente dos
Secretários, o cargo de Assessor Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
1º do Ato da Mesa nº 62, de 9 de fevereiro de 1993,
combinado com o parágrafo único do artigo 1º do Ato
da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo1º; item I,

alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MÁRIO SELBACH para
exercer, na Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 21 , de 29 de
junho de 1999.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, SÉRGIO SALEXANDRE
VIEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Democrático Trabalhista, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 1º
do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 7 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 137-A, de 1999, que
"estabelece limite para remuneração, subsídio,
provento ou pensão, aplicável aos três Poderes
Públicos e ao Ministério Público" (subteto).

Ata da 2l! Reunião, realizada em 24 de
novembro de 1999

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de
mil e novecentos e noventa e nove, às quatorze horas
e cinqüenta e cinco minutos, no Plenário 6 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, reuniu-se, ordinariamente,
sob a presidência do Deputado Gastão Vieira, a "Co
missão Especial destinada a proferir parecer sobre à
Proposta de Emenda à Constituição nº 137-N99, que
'estabelece limite para remuneração, subsídio, pro
vento ou·pensão, aplicável aos três Poderes Públicos
eao Ministério Público"'. Compareceram os Senhores
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Deputados Alexandre Santos, Celso Giglio, Fernando
Marroni, Gastão Vieira, Geraldo Magela, Helenildo
Ribeiro, Hélio Costa, Hugo Biehl, Jonival Lucas Juni
or, José Ronaldo, Luciano Castro, Marcelo Deda, Ra
imundo Gomes de Matos, Vicente Arruda e Celso Ja
cob, titulares. Jutahy Junior, Saulo Pedrosa, Yvonil
ton Gonçalves, Henrique Fontana, Leo Alcântara e
Fernando Coruja, suplentes. Deixaram de compare
cer os Senhores Deputados Adelson Ribeiro, Agnal
do Muniz, Antonio Carlos Biscaia, Antonio Carlos
Pannunzio, Cezar Schirmer, Cleonâncio Fonseca,
Darci Coelho, Givaldo Carimbão, Jaime Martins, João
Ribeiro, Jorge Alberto, Jorge Wilson, José Thomaz
Nonô, Márcio Bittar, Paulo José Gouvêa, Paulo Mari
nho, Ricardo Izar e Walfrido Mares Guia. Ata - Tendo
em vista a distribuição antecipada de cópias da Ata
da Primeira Reunião a todos os membros presentes,
o Senhor Presidente indagou da necessidade de sua
leitura. Dispensada a leitura, a pedido do Deputado
Alexandre Santos, a Ata foi colocada em votação e
aprovada sem restrições. Expediente - Correspon
dências Recebidas: Ofício n2 213/99, do Diretor da
Consultoria Legislativa, designando o Consultor Dr.
Magno Antônio Correia de Mello, para prestar as
sessoria técnica a esta Comissão Especial; Ofí
cio n2 140/99, da Liderança do Bloco PCdoB/PSB,
indicando o Deputado Givaldo Carimbão para inte
grar a Comissão, na qualidade de membro títular; Ofí
cio n2 267/99, do Deputado Almeida de Jesus, comu
nicando a impossibilidade de comparecer à esta reu
nião, em virtude de sua designação para representar
a Câmara dos Deputados no Congresso Nacional de
Informática, na cidade de Fortaleza; Ofício n2 402l99,
da Liderança do PDT, indicando os Deputados Celso
Jacob e Fernando Coruja, para integrarem a Comis
são, na condição de titular e suplente, respectivamen
te; Ofício n2 1.145/99, da Liderança do PMDB, comu
nicando que o Deputado Barbosa Neto deixou de
integrar a Comissão, na condição de suplente; Ofí
cio n2 1.490/99, da Liderança do PSDB, substituindo
o Deputado Adelson Ribeiro pelo Deputado Ademir
Lucas para integrar a Comissão, na condição de titu
lar; Ofício n2 1.513/99, da Liderança do PSDB, indi
cando o Deputado Léo Alcântara, para integrar a Co
missão, na condição de suplente; Ofício nº 689/99, da
Liderança do PT, indicando o Deputado Henrique
Fontana, para integrar a Comissão, na condição de
suplente. Ordem do Dia - A reunião foi convocada
para a elaboração do roteiro dos trabalhos. O Senhor
Presidente informou já terem sido transcorridas três
sessões do prazo de recebimento de emendas e cuja
data prevista para seu encerramento seria o dia dois

de dezembro. A seguir, passou a palavra ao Senhor
Relator, Deputado Vicente Arruda, que propôs fosse
adiada a apresentação do roteiro dos trabalhos, até
que se findasse o prazo para recebimento de emen
das na Comissão. A sugestão foi amplamente deba
tida e finalmente acatada. Discutiram a matéria os
Deputados Fernando Coruja, Helenildo Ribeiro, Cel
so Giglio, Geraldo Magela, Jonival Lucas, Henrique
Fontana e Hélio Costa. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis
horas e quarenta e cinco minutos. A presente reunião
foi gravada e as notas taquigráficas, após decodifica
das, serão publicadas juntamente com esta Ata no
Diário da Câmara dos Deputados. E, para constar,
eu, Erles Janner Costa Gorini, Secretária, lavrei a pre
sente Ata, que, após aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da presente reunião.

Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuí
da a todos cópia da ata da primeira reunião de instala
ção desta Comissão Especial, realizada no dia 17 de
novembro de 1999. Sendo assim, indago do plenário
se há necessidade da leitura da mesma.

O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SANTOS 
Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata,
uma vez que estamos de pleno conhecimento dela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a
em votação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.).

Está aprovada a ata daprimeira reunião.

Ofícios expedidos.

Ofício nº 001/99, do Sr. Presidente da Comissão
ao Diretor da Consultoria Legislativa, Dr. Flávio
Freitas Faria, solicitando a indicação de um consultor
legislativo para prestar assessoramento técnico ao
Deputado Vicente Arruda, Relator da matéria.

Ofício nº 002199, do Sr. Presidente da Comissão
ao Diretor da Consultoria Legislativa, Dr. Flávio
Freitas Faria, solicitando que a Consultora Legislativa
Dra. Kátia de Carvalho de Jacopetti seja colocada à
disposição desta Presidência.

Ofícios recebidos.

Ofício nº 213, do Diretor .da Consultoria
Legislativa, indicando o Consultor Legi~lativo Dr.
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Magno Antônio Correa de Mello para prestar
assessoramento técnico a esta Comissão Especial.

Ofício n2 140/99, da Liderança o Bloco
PSBlPCdoB, indicando o Deputado Givaldo Carimbão
para integrar a Comissão na qualidade de membro titu
lar.

Ofício n2 267/99, do Deputado Almeida de Je
sus, comunicando a impossibilidade de comparecer a
esta reunião, em virtude de sua designação para
representar a Câmara dos Deputados no Congresso
Nacional de Informática, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará.

Lido o expediente, passamos à Ordem do Dia.

Ordem do Dia.
Esta reunião foi convocada para estabelecermos

o roteiro dos trabalhos desta Comissão Especial.

Lembro aos Srs. Parlamentares que já nos
encontramos no período de recebimento de emendas
à PEC n2 137-A/99, já tendo sido transcorridas três
sessões até a presente reunião. A data prevista para o
encerramento é o dia 2 de dezembro de 1999,
quinta-feira próxima.

Concedo a palavra ao Sr. Relator, Deputado
Vicente Arruda, que apresentará sua proposta inicial
para os trabalhos.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados desta Comissão, ontem
nós membros da Mesa nos reunimos para estabele
cer um roteiro dos trabalhos e chegamos à conclusão
de que, por se tratar de assunto eminentemente técni
co e muito circunscrito ao estabelecimento do subte
to, seria dispensável a realização de audiências públi
cas. Os trabalhos transcorreriam internamente, entre
os membros da Comissão.

Também ficou estabelecido que o Relator, dian
te das circunstâncias especiais desta Comissão, ace
itaria as sugestões de cada Deputado para o texto de
finitivo da emenda como se uma emenda fosse. O nos
so objetivo é estabelecer um consenso entre todos os
componentes da Comissão. A missão do Relator seria
fazer uma espécie de coordenação dessa ação, e não
devemos esquecer que se comenta aí por fora que o
Deputado Severino Cavalcanti irá apresentar uma
emenda ao texto enviado pelo Poder Executivo, o que,
até o momento, não passa de notícia sem fundamento.
De modo que teremos de aguardar o transcurso do
prazo para apresentação de emendas para saber se
iremos tratar, além do subteto, da questão do teto e
da possível alteração do texto constitucional vigente.

Não há nenhuma idéia preconcebida quanto ao
texto, e estou à disposição de todos vocês para que

se manifestem sobre como deveriam transcorrer os
trabalhos: se todos estão de acordo que não se deve
convocar audiência pública e que a discussão se
mantenha entre os membros da Comissão. Tão logo
terminado o prazo para apresentação das emendas,
estaria disposto a apresentar o relatório, e então
entraríamos na discussão do texto definitivo.

Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um dos
senhores sobre se desejam ou não realizar audiência
pública. Acredito que seria dispensável esse procedi
mento, porque a matéria foi objeto de discussão na Co
missão de Constituição e Justiça e nao houve muita
controvérsia.

Parece que o Deputado Fernando Coruja tem
alguma sugestão a fazer.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, por ocasião
da votação da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça, expusemos a idéia, em voto em separado, de
que não haveria necessidade de fixação de um subte
to, uma vez que a Constituição não veda essa possibi
lidade.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, to
mou uma decisão nessa direção, mas estamos anali
sando um emenda que envolve também, como disse
V. Exl', outras questões.

A preocupação que temos é com a fixação do
subteto. Se vamos encaminhar no sentido de fixar
um subteto, talvez fosse interessante ouvir os Gover
nadores, porque vivemos num Estado Federativo e
vamos fazer uma alteração que diz respeito às enti
dades da Federação. Talvez devêssemos ouvir os
Governadores, ou pelo menos os representantes do
Poder Legislativo e do Poder Judiciário estadual. A
questão do Poder Judiciário é crucial, porque, se fi
carmos no subteto, correremos o risco de ter normas
constitucionais e inconstitucionais, uma vez que ou
tros dispositivos regulamentam a matéria na Consti
tuição.

Sou da opinião de que deveríamos, sim, fazer
audiência pública, para ouvir os Poderes Judiciário,
Legislativo e Executivo estadual.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA 
Deputado Fernando Coruja, o caso é que estamos
devolvendo ao Estado apenas a faculdade de utilizar
o subteto.lsso é matéria da competência dos Estados
e Municípios. Os Governadores que quiserem utilizar
dessa faculdade o farão. Acho que os ouvir aqui sim
plesmente para saber se querem ou não... Isso é ma
téria de competência do Legislativo.

Acredito até, e estou me antecipando, que
deveríamos deixar que o subteto fosse fixado pela
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Constituição Estadual. Ouvir os Governadores não
vai influenciar em nada nossa posição quanto ao
subteto. A matéria vai facultar e não obrigá-los a fixar
um subteto. Além disso, sabemos que a emenda
encaminhada ao Congresso Nacional pelo
Presidente da República é um pedido de todos os
Governadores.

O Brasil é um país continental e há um desnível
muito grande entre os Estados. Há Estados econo
micamente pobres, sem recursos para acompanhar
a remuneração dos Estados mais ricos e da Federa
ção, de modo que caberá a cada Estado optar ou
não pelo subteto. Acredito mesmo que eles tenham
pedido a iniciativa, para não serem responsabiliza
dos por fixar um teto menor.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Sr.
Relator, Srs. Deputados, eu dei uma lida no material
fornecido e entendi que estamos procurando algo di
ferente daquilo que realmente precisamos encontrar.
A meu ver, a única dúvida nisso tudo é saber como fi
xar a remuneração dos membros do Supremo Tribu
nal Federal. O teto já está fixado, que é a remunera
ção dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse
já é o teto. O teto é o máximo que se pode atingir. Nin
guém pode ultrapassar aquele limite dos Ministros do
Supremo Tribunal. Então está fixado o teto, que é,
hoje, a remuneração dos Ministros do Supremo. Abai
xo disso, qualquer Estado, qualquer Município, pode
decidir, porque não há proibição alguma. O que preci
samos decidir é como os Poderes vão ter a iniciativa
de estabelecer o subteto. Se o teto já existe, não vejo
razão, salvo melhor conceito, para esta discussão.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA 
V. Ex! me concede um pequeno aparte?

Nós temos, sim, um problema, porque, na
verdade, o teto não está fixado. A Constituição prevê
que os três Poderes, em iniciativa comum, enviem
projetos à Câmara para que se fixe o teto, mas isso
ainda não aconteceu, então não temos um teto fixado
para o Supremo.

Há outra questão delicada: o art. 93, inciso V,
que diz respeito ao Poder Judiciário, determina que o
subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores
corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para
os Ministros do Supremo Tribunal Federal e que os
subsídios dos demais magistrados serão fixados em
lei, escalonados em nível federal e estadual conforme
as respectivas categorias da estrutura judiciária
nacional, não podendo a diferença entre um e outro
ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a
95% do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais

Superiores. Então existe uma fixação escalonada
para o Judiciário.

O subteto fixado pelos Governadores, se for
para o Executivo, está resolvido, mas há o problema
do Judiciário. Essa equação toda é complexa, não é
tão simples assim. O Deputado Vicente Arruda tem
um abacaxi nas mãos, uma fórmula jurídica de alta
complexidade, por isso precisamos dividir a
responsabilidade. Para isso sugiro ouvirmos os
Governadores e o Judiciário Estadual.

O eminente Deputado Moreira Franco deu um
nó górdio para desatarmos. Corremos o risco de
desatá-lo criando outro.

Agradeço o aparte.
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Depu

tado Helenildo Ribeiro e Deputado Fernando Coruja,
há uma posição que não atentamos ainda. O Poder
Executivo, ao enviar a mensagem do subteto, condici
onou a iniciativa da lei que irá estabelecer o subteto
ao Executivo. No entanto a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação rejeitou essa iniciativa e esta
beleceu a iniciativa de cada um dos três Poderes. Ora,
esse substitutivo conflita com o atual dispositivo do
art. 37, XI, combinado com o art. 48, inciso XV, da
Constituição, segundo os quais o teto será a remune
ração do Ministro do Supremo, mas a iniciativa da lei
será feita em conjunto pelos três Poderes.

Até hoje não houve consenso entre os três Pode
res para a fixação do teto. Verificou-se a impossibilida
de não só física, mas política de se fixar o teto isolada
mente. O próprio Poder Executivo, no meu entendi
mento, ao enviar a mensagem estabelecendo a sua
iniciativa própria, reconheceL/j que era impossível dei
xar a questão nas mãos dos três simultaneamente.

Cabe, então, a esta Comissão verificar que, se
aceitarmos o substitutivo da Cpmissão de Constituição
e Justiça tal como está, teremos, necessariamente, de
mexer no teto, porque não é possível que o subteto
seja fixado por cada Poder independentemente, a o
teto, que é a substância de tudo, pelos três. A Consti
tuição não pode consagrar uma autonomia dessa na
tureza, por isso digo que nossa discussão está cir
cunscrita exatamente a saber da viabilidade de se fi
xar um teto constitucional que seja exeqüível.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Eu
só gostaria de entender o seguinte. Se não existe o
teto - e digamos que ele seja fixado pelos três Pode
res -, não poderá ser menor do que a remuneração
dos Ministros do Supremo, porque, se isso acontecer,
os Ministros terão remuneração superior ao teto, o

. que não é permitido. Se é teto, é o máximo que se
pOde atingir. Então, no momento em que se fixar esse
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valor, se ele estiver abaixo da remuneração dos Mi
nistros do Supremo Tribunal Federal, os Ministros
não ficarão recebendo mais do que o teto?

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Evi
dentemente, o teto a ser fixado será o do Supremo,
que é hoje de 12 mil. Acontece que isso não é um teto,
é uma remuneração que existe. Para fixar o teto, tería
mos de fixar também um para os membros do Parla
mento e do Poder Executivo. Tentou-se fixar esse teto
várias vezes, em várias reuniões. O fato de ter como
indicar não quer dizer que ele esteja fixado, justamen
te porque o problema está em reunir esse pessoal e
definir. E há uma controvérsia, porque a remuneração
do Ministro é de 10 mil e 400 reais, mas três recebem
12 mil e 700, porque recebem 2 mil e 300 como gratifi
cação pelo serviço eleitoral.

Como eu disse, do ponto de vista técnico, a ma
téria é fácil, mas envolve muitas questões políticas de
repercussão. A simples notícia de que o Deputado
Severino Cavalcanti iria apresentar uma modificação
da fixação do teto já transpirou na imprensa como se
S. Ex! estivesse querendo aumentar os subsídios
para 12 mil dólares, quando, na realidade, ele apenas
disse - e foi um ponto de vista pessoal, que não tinha
nada a ver com sua emenda - que estava ganhando
muito pouco, 2 mil dólares, quando os Deputados, no
passado, ganhavam 12 mil.

Mas isso não está em questão aqui, porque, de
qualquer maneira, a fixação será precedida sempre
de uma lei, e a lei, evidentemente, levará em consi
deração as condições políticas do momento e a re
percussão pública. Temos de levar em consideração
todas essas coisas. .

Nosso trabalho não deve ficar inibido por
repercussões que, porventura, houver na imprensa,
porque não estamos tratando de aumentar subsídio
de ninguém. Estamos aqui para criar um critério
funcional exeqüível para a fixação do teto, que será
sempre precedido de lei, seja de quem for a iniciativa,
e a deliberação é sempre do Congresso.

Estou à disposição dos Srs. Deputados para
qualquer explicação. Acredito que o próprio Deputado
Fernando Coruja concordou que realmente não há
necessidade de chamarmos pessoas estranhas para
uma audiência pública, mesmo porque estamos aqui
como que marcando um compasso. Temos é de saber
se vai haver ou não apresentação de emendas ao
texto da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. Fala-se que há uma do PT.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA 
Nós iremos apresentar uma emenda.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Até
lá, não sei se deveríamos ficar marcando reuniões,
porque estaremos limitados.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA 
Acho que sim, nobre Deputado. Se não vamos fazer
audiência pública, então temos de esperar as emen
das para discutir o relatório.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Exa-
to.

O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA - Mi
nha preocupação é porque a matéria - volto a insistir
que V. Ex! tem um grande problema na mão - tem re
percussão, porque envolve salários dos Poderes. E
há aquela questão de a imprensa e a população exal
tarem-se em função de questões que envolvem salá
rios. Por isso temos de deixar bem claro o posiciona
mento da Comissão.

V. Ex! conte conosco, porque não estamos me
xendo em salário de ninguém. Essa é uma questão
que depois os Poderes vão resolver. Temos apenas
de encontrar um mecanismo de fixação do teto, por
que não há sentido falar em subteto se não temos um
mecanismo de fixação do teto. Temos de regular essa
situação.

- Se não vamos realizar audiência pública, então
temos mesmo de esperar as emendas. A partir de
então, V. Exa. apresenta o relatório e começamos a
discutir e trocar idéias informais com pessoas.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Sr. Presi
dente, eu não participei do início da discussão. Foi
afastada a hipótese de audiências públicas?

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Exa-
to.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Por quê?
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Por

que, por enquanto, só temos de fixar o subteto. Veio
um substitutivo da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação. Trata-se de matéria específica.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLlO - Fixar o
teto, é isso?

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Não,
o subteto, por enquanto. Não há nenhuma emenda de
fixação do teto. Estamos supondo que virá uma. Os
jornais estão noticiando e está correndo pela Casa a
notícia de que o Deputado Severino Cavalcanti irá
apresentar uma emenda modificando os critérios
para fixação do teto.

Esta matéria é específica, constitucional. A ques
tão do teto já foi discutida longa e exaustivamente
quando da discussão e aprovação da reforma adminis
trativa. Não imagino nenhuma personalidade, de cará-
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ter jurídico ou político, que possa trazer subsídios
para a nossa decisão. A audiência pública se ~ustifica

quando a matéria é polêmica e tem reper~us~a_o fora,
quando os convidados podem trazer contnbUlçao efe
tiva para a nossa decisão.

Acredito que cada um de nós, membros da
Comissão, está perfeitamente senhor das coisas. A
discussão vai girar em torno do tema, mas cada um
com sua experiência enriquecendo a experiência dos
outros sobretudo dando contribuição para que o, ..
relatório realmente represente a vontade da malona,
se não o consenso.

Quero fazer um relatório contando com o apoio
de todos, porque estamos tratando de uma questã~

que gera muita repercussão. Muita gente vai
interpretar mal, achando que estamos trat~ndo de
aumento de subsídios, quando não é isso. Nao quero
lançar meu pescoço à execração pública, por isso vou
fazer exatamente o que o conjunto das Lideranças
desta Casa e do Congresso, de modo geral, acordar.
Não vou fazer um relatório voluntarista,
representando minha idéia pessoal. Quero que ele
represente o pensamento comum de todos nós.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLIO - Sr. Presi
dente, as audiências públicas trariam a participação
dos outros Poderes envolvidos - Judiciário e Executi
vo - e do Ministério Público. Se não ouvirmos seus re
presentantes, eles poderão entender que estamos le
gislando por nós, sem ouvir os outros interessados.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Eu,
pessoalmente, não faço nenhuma objeção a convo
car membro do Supremo ou representante do Poder
Executivo. Até acho que talvez seja bom ouvir o que o
Presidente do Supremo acha disso. Mas até o mo
mento não estamos tratando do teto, somente do sub
teto.

O SR. DEPUTADO CELSO GIGLlO - Em seu
parecer, o Deputado Fernando Coruja diz que, quanto
ao subteto, é dispensável ficar discutindo. Concordo
com ele, quando comenta:

Em primeiro lugar, a própria
necessidade de instituição do subteto, já
que a redação do inciso XI do art. 37 da
Carta Magna, que trata do teto, estabelece
que nenhuma remuneração ou subsídio
poderá exceder o subsídio mensal em
espécie dos Ministros do Supremo..Logo,
qualquer valor inferior poderia ser fixado,
desde que respeitado o princípio da reserva
legal e da iniciativa privativa, inciso X do art.
37. Qual é a necessidade de mudança do

constitucional para autorizar que os Poderes
façam algo já permitido pela Carta Magna?

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Eu
quero esclarecer que, na época em que foi votada.a
reforma administrativa, o Deputado Fernando Coruja
não era Deputado Federal. Ele não está a par da
grande controvérsia que houve em torno do subteto.

Naquela oportunidade, queria-se introduzir o
subteto, mas a iniciativa foi derrotada porque se
achava que não poderia haver uma fixação de subteto
diferente para vários Estados do País, uma vez que
isso feriria o princípio federativo.

Agora a questão ressurge e não é tão simples,
porque, para a fixação do teto, o Poder Executivo
enviou a mensagem dando o poder da iniciativa a si
próprio. Mas a Comissão de Constituição e Justiça
julgou a matéria inconstitucional e apresentou
emenda supressiva devolvendo a cada um dos
Poderes a iniciativa do respectivo teto. Isso está em
contradição com o dispositivo constitucional, que
estabelece que a iniciativa da fixação do teto é
comum a todos os Poderes.

Acho que a controvérsia vai se situar em torno
da iniciativa do teto, sobretudo porque já constatamos
que, na realidade, é inexeqüível a fixaç~o de um t~to

pelo consenso entre os três Poderes. Ja houve várias
tentativas, mas até hoje não se chegou a um
entendimento.

A nossa discussão aqui tem a finalidade de re
solver se devemos manter a iniciativa conjunta ou
devolvê-Ia a cada um dos Poderes, tendo como limite
os vencimentos do Supremo.

A propósito, o Presidente do Supremo Tribunal
Federal em recente entrevista ao Jornal de Brasília,
chamo~ essa iniciativa comum de uma monstruosida
de, porque acha que não vai levara lugar ne~hum. Não
tenho aqui os termos da entrevista, nem sei se algum
dos senhores a leu.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr.
Relator, o senhor me permite um aparte?

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Pois
não.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA 
Quero manifestar aqui, rapidamente, a posição do PT.
Achamos desnecessário realizar audiências públicas.
Qualquer pessoa que possamos convocar para vir
aqui debater a questão do subteto poderá traze~ ~on

tribuições importantíssimas, mas achamos - e ~a r,:
gistramos isso anteriormente - que esta Com!s~ao

deveria agilizar seus trabalhos e avançar o ma.~lm~

que pudesse no debate interno. Sabemos que Ja ha



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 60623

acúmulo suficiente de informações para aprofundar
mos o debate da questão, seja das polêmicas e con
trovérsias oriundas da reforma administrativa votada
há pouco, seja dos debates mais recentes.

É claro que não faremos objeção alguma à reali
zação de audiências, mas, se pudermos avançar no
debate interno, nas sugestões que possam surgir in
dependentemente das 171 assinaturas - esse entra
ve dificultoso -, e fazer o debate com o Relator, talvez
possamos avançar até melhor do que com audiênci
as, dado o acúmulo de trabalho que o Relator e o con
junto dos membros desta Comissão já têm.

Vamos apresentar em forma de sugestão ao
Relator a nossa posição. Achamos, evidentemente,
que o teto nacional tem de ser unificado - ele é único-,
mas queremos discutir a possibilidade de acabar com
o que está estabelecido na emenda constitucional so
bre a iniciativa conjunta, o que se tem mostrado inviá
vel. A nosso ver, deve-se limitar o teto, um teto único,
mas a iniciativa deve ficar a cargo de cada um dos Po
deres. Então poderemos ter aqui a iniciativa do Legis
lativo, o Judiciário não terá mais razão de não apre
sentar a sua iniciativa, muito menos o Executivo terá
argumento.

Para os tetos estaduais, ou os subtetos,
também se deve seguir o mesmo raciocínio. O que
teremos de debater, evidentemente, é a forma de se
fazer isso. Se houver acordo na premissa básica, as
formas de se acertar a questão serão facilitadas.

Na semana que vem, vamos apresentar essa
sugestão. Gostaríamos de trabalhar com as idéias
como sugestões, para que não tenhamos de gastar o
tempo do debate com a coleta de assinaturas. Se
assim procedermos, poderemos até concluir os
trabalhos da Comissão num tempo muito mais curto
do que o previsto.

A bancada do Partido dos Trabalhadores
posiciona-se favorável à dispensa de realização de
audiências públicas, para aprofundarmos o debate
entre nós com sugestões, independentemente das
emendas. Na próxima semana, faremos formalmente
a sugestão da idéia de desvincular a iniciativa,
mantendo o teto único.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Concedo a palavra ao Deputado Jonival Lucas Ju
nior.

O SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS JUNIOR
- Sr. Presidente, Sr. Relator, acho que há aqui um
consenso. Concordamos que não é necessário reali
zar audiências públicas, até porque não se vão deter
minar tetos. Ainda estamos discutindo. Mas podemos
abrir um precedente para que representantes dos ou-

tros Poderes, não em audiência pública, mas em reu
niões internas, tragam sua colaboração, que, se fos
se o caso, faria parte do relatório.

Era só o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Esta Presidência gostaria de prestar o seguinte
esclarecimento: os Srs. Governadores se dividiram
em grupos, cada um dos quais cuida de uma questão
de interesse dos Estados, tal como FEF, subteto etc.
Há um Governador que é o coordenador do conjunto
de Governadores para a questão do subteto.

Outra questão. Os Secretários Estaduais de
Administração irão se reunir na cidade de Teresina, e
um dos itens da pauta dessa reunião refere-se ao
direito adquirido relacionado com a aprovação ou não
do subteto.

Esta Comissão poderia se colocar à disposição
tanto do Governador coordenador do subteto, quanto
dos Secretários Estaduais de Administração, a fim de
receber sugestões, ou até mesmo recebê-los em
pessoa, não numa audiência pública, mas numa
reunião da Comissão.

A questão está em aberto, embora a posição
desta Presidência acompanhe a posição do Sr. Rela
tor, no sentido de não realizarmos audiências
públicas. No entanto, se algum Deputado desejar
uma audiência pública, poderá fazer a solicitação a
esta Presidência por escrito, que submeteremos à
consideração do Plenário.

Feito esse esclarecimento, concedo a palavra
ao Deputado Henrique Fontana.

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, quero apenas registrar nossa
concordância com a sugestão de encaminhamento
feita pelo Presidente e pelo Relator.

Todos estamos informados, cada um pelo seu
cotidiano de atuação política, bem como pelos
Governos com que tem relação, sobre todas essas
demandas que dizem respeito à urgência de se
estabelecer a possibilidade do subteto no País.

Conforme disse o Deputado Geraldo Magela,
podemos nos debruçar imediatamente sobre uma
agenda de reuniões em que livremente abordemos
com o Relator as nossas idéias, a partir de uma expo
sição básica de S.Ex! sobre o tema. Poderemos su
gerir complementações e alterações para ver se che
gamos eventualmente a um acordo para um texto bá
sico.

Quero expressar ao nosso Presidente a minha
vontade de, sem gerar nenhum tipo de precipitação,
dar ao assunto a celeridade que merece. Espero que
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o Presidente elabore, juntamente com o Relator, o
nosso cronograma da forma mais compacta possível,
para que possamos exigir de nós mesmos uma certa
celeridade nas discussões, a fim de constituir e
aprovar o quanto antes o relatório desta Comissão.
Sei que pode haver divergência quanto a um outro
ponto, mas a vontade política de que haja um teto que
efetivamente funcione no País é a vontade de todo os
membros desta Comissão e de toda a população.
Quanto mais rápido andarmos, melhor.

Obrigado.

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Tem V.Ex!! a palavra.

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Sr. Presi
dente, quero manifestar-me inteiramente de acordo
com a posição do Deputado Henrique Fontana e do
seu partido, uma vez que o assunto é realmente por
demais conhecido dos Parlamentares. Entendemos
perfeitamente a situação que o País está vivendo e a
necessidade que temos de resolver essa questão, so
bretudo o fato de ser totalmente desnecessária uma
discussão muito detalhada do assunto, uma vez que
estamos aptos a apresentar logo as sugestões ao Re
lator.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Concedo a palavra ao Deputado Helenildo Ribeiro.

O SR. DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO - Sr.
Presidente, peço até desculpas por voltar a falar, mas
quero oferecer minha contribuição, dentro das minhas
possibilidades.

Estamos observando que a proposta inicial
desta emenda talvez seja a mais convincente. Digo
isso porque é interesse do Relator e do Presidente
que nesta Comissão surja alguma idéia.

Falou-se inicialmente em União, Estados, Distri
to Federal e Municípios - depois foi suprimido o nome
União, porque se entendeu que seria prerrogativa do
Executivo fazer isso. Talvez essa fosse a parte carre
ta, porque vejo que estamos estabelecendo exata
mente um subteto, até mesmo para a União. Na mi
nha concepção, o teto já está fixado, que é a remune
ração dos membros do Supremo Tribunal Federal. O
que está havendo é que estamos sendo julgados
como se o teto fosse uma coisa que todos tivessem
de atingir. Ora, o nome já diz que é o máximo, portan
to não quer dizer que a remuneração dos membros
dos Poderes Legislativo e Executivo tenha de atingir o
máximo.

No meu entender, o teto está fixado, que é o do
Supremo Tribunal Federal. Mas os subtetos, até
mesmo da União, por intermédio de seus Poderes, é
que poderá ser de iniciativa individual. O Poder
Executivo pode achar por bem estabelecer um
determinado valor para o subteto, assim como o
Legislativo, mas considerando o vencimento dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal como
referência, aquilo que não se pode ultrapassar.
Abaixo disso, está claro que qualquer iniciativa pode
ser tomada.

Era isso o que eu gostaria de reforçar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)

- O Sr. Relator deseja comentar a intervenção do
Deputado Helenildo Ribeiro?

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - O nó
da questão está exatamente em determinar quem vai
fixar o subteto, porque o teto será fixado pelos três
Poderes, em iniciativa comum. Segundo o substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça, cada um dos
Poderes apresenta o seu subteto. Para o Poder
Executivo, essa iniciativa cabe única e exclusivamen
te ao Chefe do Poder, seja Municipal, seja Estadual.

Temos então três situações em que poderia ha
ver a fixação do teto. Como é possível admitir, numa
mesma Oonstituição, que se fixe o teto por um critério
e se admita fixar o subteto por ele? Temos de unificar:
ou rejeitamos a iniciativa do Poder Executivo, ou da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, e
mantemos a iniciativa comum, ou, se optarmos por
uma ou por outra, teremos necessariamente de modifi
car o teto nacional. Essa é a nossa missão. Temos de
examinar qual a melhor maneira, a mais fácil, mais
tranqüila, mais correta e mais justa para se fixarem o
teto e os subtetos. Essa é precipuamente a missão
desta Comissão, e cada um de nós tem de se debruçar
sobre essa iniciativa recorrendo à própria experiência.
Temos experiência política suficiente para saber se a
emenda aprovada com a reforma administrativa deu
resultado: se foi boa, se foi ruim, se foi uma tentativa
de evitar uma corrida desenfreada atrás de salários,
ou se realmente não funciona. Devemos ter a cautela
de cuidar de uma coisa que funcione, mas que tam
bém não represente uma corrida por aumento de sa
lários.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Não havendo mais nenhum orador inscrito, eu
pediria ao Sr. Relator que apresentasse sua proposta
de roteiro.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Sr.
Presidente, acredito que essa emenda do Deputado
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Severino Cavalcanti deverá encaminhar-se à Comis
são no correr desta semana. Peço então à Secretaria
que envie não apenas essa, mas qualquer outra que
porventura seja apresentada, a cada um dos mem
bros da Comissão. De posse desse material, podería
mos, já na próxima quarta-feira, começar os debates
em torno dessa iniciativa. Aí vamos entrar no ponto
fulcral da discussão, que é se vamos apreciar ou reje
itar a proposta de emenda substitutiva apresentada
pelo Deputado Severino, ou se vamos ignorá-Ia. A re
percussão disso é muito grande, e eu quero que os
Srs. Deputados tomem logo conhecimento do assun
to e estudem a matéria, para que quarta-feira possa
mos começar realmente a debater. Até agora é só bo
ato, que vai, que não vai, mas a esta Comissão ainda
não chegou nada.

Eu submeteria ao Plenário a possibilidade de só
marcarmos uma reunião para a próxima quarta-feira
se as emendas tiverem chegado à Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Temos aprovada pelo Plenário a proposta de roteiro
de trabalho do Relator e precisamos aguardar até o
dia 2, quinta-feira, que é o prazo de encerramento do
recebimento das emendas, para então marcar a
primeira reunião plenária.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira.)
- Sim. Se até o fim de semana vierem as emendas, eu
gostaria que elas fossem encaminhadas aos
Deputados. A reunião de quarta-feira fica condicionada
ao recebimento das emendas.

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA - Quer dizer
então que o tempo começa a contar a partir de quar
ta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- O prazo de encerramento das emendas, Deputado
Hélio Costa, é dia 2, quinta-feira. Portanto acredito
que não há como estabelecer uma data de reunião
antes de encerrado o prazo de recebimento das
emendas.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Mas
poderíamos já discutir as que vierem sendo apresen
tadas, para ganhar tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Vou consultar a nossa Assessoria para saber se é
regimental e, se V. Ex.!! e o Plenário concordarem,
marcarei a reunião para quarta-feira, ou terça-feira,
dia 7, da próxima semana. O prazo se encerra dia 2,
quinta-feira. Como não é possível marcar reunião
para sexta-feira, marcaríamos para a próxima ter
ça-feira.

Se V. Ex.!! permitir e o Plenário concordar, desde
que seja possível regimentalmente, marcaríamos a
reunião para quarta-feira, a fim de examinar as emen
das que já tivessem chegado à Comissão, antes, por
tanto, de encerrado o prazo para recebimento de
emendas.

Eu só gostaria de indagar de V. Ex.!! e do Plenário
que procedimento adotar na hipótese de não ser
apresentada nenhuma emenda.

O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA - Esgo
tado o prazo para apresentação de emendas sem que
nenhuma seja apresentada, eu apresentaria logo o
relatório, porque a matéria é muito simples.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gastão Vieira)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião. Convocarei a próxima
em função da consulta que farei à Assessoria e do
próprio recebimento das emendas.

Muito obrigado.

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº
1.615, de 1999, do Poder Executivo, que "dispõe sobre
a criação da Agência Nacional de Transporte, do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes, reestrutura o setor federal de transportes,
e dá outras providências". (Agência Nacional de
Transportes).

Ata da 71 Reunião (Audiência Pública),
realizada em 7 de dezembro de 1999

Aos sete dias do mês de dezembro de um mil no
vecentos e noventa e nove, às quatorze horas e cin
qüenta e cinco minutos, no Plenário 14 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados, reuniu-se, em audiência pú
blica, sob a presidência do Deputado João Henrique,
Presidente, a Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei nº 1.615/99, do Poder Execu
tivo, que "dispõe sobre a criação da Agência Nacional
de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor Fe
deral de Transportes, e dá outras providências". Estive
ram presentes os Deputados Airton Cascavel, Almir
Sá, Antônio do Valle, Aracely de Paula, Basílio Villani,
Carlos Santana, Domiciano Cabral, Eliseu Resende,
IIdefonço Cordeiro, José Rocha, Marcelo Teixeira,
Olimpio Pires, Paulo Feijó, Pedro Celso, Pedro Chaves,
Romeu Queiroz, Teima de Souza e Wellington Dias, ti
tulares; Albérico Cordeiro, Almeida de Jesus, Chico da
Princesa, Mareio Fortes, Pedro Wilson e Raimundo
Colombo, suplentes. Deixaram de comparecer os
Deputados Affonso Camargo, Alberto Goldmann, Ary
Kara, Duilio Pisaneschi, Eujácio Simões, Jandira
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Feghali, José Borba, Mário Negromonte, Neuton
Lima, Oscar Andrade, Silvio Torres e Telmo Kirst. Ha
vendo número regimental, o Presidente declarou
abertos os trabalhos. Ata - O Deputado Basílio Villani
solicitou a dispensa da leitura da ata da 6ª reunião,
cujas cópias já haviam sido distribuídas. Em discus
são e votação, e até foi aprovada, sem restrições.
Expediente - O Presidente comunicou o recebimento
da seguinte correspondência: da Federação das
Associações de Engenheiros Ferroviários - FAEF, e
da Federação Nacional das Associações dos Ferro
viários Aposentados e Pensionistas - FENAFAP, so
licitando a análise e discussão, por esta Comissão
Especial, da melhor forma de utilizar a estrutura, o
acervo técnico e o pessoal da RFFSA, com vista à in
clusão da empresa no bojo do Projeto de Lei nº
1.615/99. Ordem do Dia - Audiência Pública para
ouvir os Senhores José Mário Miranda Abdo, Dire
tor-Gerai da Aneel, Antônio Carlos Valente, Conse
lheiro da Anatel e Eloi Fernández y Fernández, Dire
tor da ANP, sobre o desempenho de cada agência no
que dizia respeito às finalidades para as quais foram
criadas, com vista a aprofundar a discussão em torno
do Projeto de Lei nº 1.615/99. O Senhor Antônio Car
los Valente justificou a ausência do seu Presidente,
Senhor Renato Navarro Guerreiro, por motivo de do
ença. Antes de informar os procedimentos regimenta
is que seriam adotados na reunião, o Presidente
agradeceu a presença de alguns convidados, relacio
nando-os nominalmente e concedeu a palavra aos
palestrantes para suas explanações iniciais sobre o
assunto objeto da reunião. Após falarem os represen
tes da Anatel e da ANP, foi concedida a palavra aos
deputados interessados em formularem perguntas ao
Senhor Antônio Carlos Valente, pois o mesmo teria
que se ausentar em seguida para outro compromisso
fora da Câmara dos Deputados. Interpelaram o Con
selheiro da Anatel os Deputados Teima de Souza,
Basílio Villani, Airton Cascavel e José Rocha. O
Deputado Almir Sá abriu mão de sua pergunta em vis
ta da exigüidade de tempo. Dando prosseguimento,
falou o Presidente da Aneel. Os três convidados fize
ram considerações acerca das semelhanças e dife
renças entre cada agência, ressaltando que o objeti
vo de todas era o eqüilíbrio da relação agente investi
dor e consumidor. O Relator da matéria, Deputado
Eliseu Resende, se utilizou da palavra para esclare
cer alguns conceitos sobre atividades econômicas
estratégicas e o papel das agências reguladoras. Em
seguida, num segundo bloco de tjiscussão, interpe
laram os representantes da ANP e ft NEEL os Deputados
Basílio Villani, Teima de Souza, Wellington Dias,

Airton Cascavel, José Rocha e Pedro Wilson. Os con
vidados, após responderem a todas as perguntas, fo
ram elogiados pela seriedade com que participaram
da reunião, trazendo dados que enriqueceram os de
bates. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e três
minutos, antes porém convocando a próxima reunião
para o dia oito, quarta-feira, às quatorze horas e trinta
minutos. E, para constar, eu, Leila Machado Campos
de Freitas, Secretária, lavrei a presente Ata que, de
pois de aprovada, será assinada pelo Presidente,
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados, juntamente com as notas taquigráfi
caso

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henrique)
- Havendo número regimental declaro abertos os traba
lhos da presente reunião.

Ao fazer o registro de suas presenças, incluo em
nossa lista de participantes desta reunião e convido a
tomar assento, a partir da segunda bancada, o Sr. Re
nato Lima, da Aneel; a Sra. Elizabete Alves, também
da Aneel; o Sr. Almir Andrade, do DNER; o Sr. Walter,
do DNER; o Sr. Virgílio Aguiar, da Anatel; o Sr. Edval
do, da Anatel; Sátiro Alves Cardoso, também da
ANATEL; Sr. Luiz Henrique; Sr. Reinaldo Spósito, da
ANP; o Sr. José Eugênio Leal, Presidente da Associa
ção Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, e
o Sr. Frederico, da Secretaria de Transportes de São
Paulo.

Informo aos Srs. Parlamentares que foi
distribuída cópia da ata da 6ª Reunião de Audiência
Pública desta Comissão Especial, realizada no dia 1º
de dezembro de 1999. Indago ao Plenário se há
necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI- Sr. Pre
sidente, solicito a dispensa da leitura da ata uma vez
que foi distribuída cópia com antecedência, todos le
ram e há concordância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Atendo V. Ex!!. Está dispensada a leitura da ata.

Em discussão a ata.
Não havendo quem queira discuti-Ia, em

votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Comunico aos Srs. Deputados o recebimento de
expediente da Federação das Associações de Enge
nheiros Ferroviários - FAEF e da Federação Nacio
nal das Associações dos Ferroviários Aposentados e
Pensionistas - FENAFAP, solicitarrfo a ~sta Comis-
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são Especial análise e discussão acerca da melhor
forma de utilizar a estrutura, o acervo técnico e o pes
soal da Refesa, com vistas à inclusão da empresa no
bojo do Projeto de Lei n2 1.615, de 1999.

Quanto a isso, quero salientar que, há pouco, o
Relator, eu e mais um grupo de Deputados discutía
mos a respeito do assunto. Tomamos conhecimento de
que estava circulando informação sobre a possível ex
tinção, por meio da medida provisória, da Rede Ferro
viária Nacional. Particularmente não tenho confirmada
essa notícia, mas já está marcada reunião para que
também ouçamos essas associações a que há pouco
me referi e que, de forma muito justa, propõem sua in
clusão na Agência Nacional de Transportes.

Passa-se à Ordem do Dia.

A presente reunião destina-se a ouvir os Srs.
José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da Aneel;
Antônio Carlos Valente, membro do Conselho Diretor
da Anatel, e o Sr. Eloi Fernández y Fernández, Diretor
da Agência Nacional de Petróleo, sobre a experiência
de implantação e consolidação de cada Agência, do
ponto de vista administrativo e estrutural, o
desempenho das Agências no que diz respeito às
finalidades para as quais foram criadas, os acertos e
naturalmente os erros e sobretudo se estes podem
contribuir para facilitar a criação da Nacional de
Transportes.

Para melhor andamento dos trabalhos,
esclareço aos Srs. Deputados que adotaremos os
seguinte critérios: cada convidado disporá de vinte
minutos para a sua exposição, não podendo durante
a mesma ser aparteado. Encerrada a exposição, os
Deputados interessados em interpelar os convidados
deverão fazê-lo estritamente sobre o assunto da
exposição pelo prazo de três minutos, tendo cada ex
positor igual tempo para responder. A todos são
facultadas a réplica e a tréplica, pelo prazo também
de três minutos. Os Deputados que desejarem
participar dos debates deverão inscrever-se junto à
Secretaria.

Vamos iniciar os trabalhos desta reunião,
ouvindo, em primeiro lugar, o Dr. Antônio Carlos
Valente, da Anatel, a quem concedo a palavra a partir
deste instante pelo prazo de vinte minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALENTE - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Inicialmente, gostaria de
agradecer a esta Comissão o convite formulado para
que nós, da Anatel, tivéssemos a possibilidade de
apresentar aos senhores um pouco da experiência
adquirida ao longo destes pouco mais de dois anos
de vida da Agência Nacional de Telecomunicações.

Quero também, em nome do nosso Presidente,
Dr. Renato Navarro Guerreiro, pedir suas sinceras
desculpas por não estar presente no dia de hoje.
Infelizmente, ele está com uma faringite intensa e,
portanto, sem condições de fazer esta exposição, o
que, como sabem os senhores, o deixou muito
chateado, uma vez que ele gosta de estar sempre no
Congresso Nacional, prestando as informações
necessárias.

Muito bem. Quero expor aos senhores o contexto
do setor de telecomunicações ao longo dos últimos
anos, de forma a que aqueles que não estão familiari
zados com a evolução do mercado de telecomuni
cações possam entender exatamente quais eram as
maiores dificuldades e os grandes problemas do setor
no Brasil. Dessa forma, todos poderão compreender
as ações subseqüentes que culminaram na aprova
ção, no Congresso Nacional, da Lei Geral de Teleco
municações e a subseqüente implantação da Agência
Nacional de Telecomunicações.

É bom que se diga que, até o final dos anos 50, tí
nhamos no Brasil situação de grande carência no setor
de telecomunicações, as empresas que prestavam
serviço eram ligadas ao capital estrangeiro. Todos se
recordam da dificuldade que tínhamos, na época, para
a obtenção de uma linha telefônica e para conseguir
complementar as chamadas. Havia todo um conjunto
de problemas associado às dificuldades estruturais
com relação aos investimentos adicionais do setor.

Adicionalmente, tínhamos o serviço de teleco
municações, o serviço de telefonia restrito às maiores
cidades do Brasil - Rio de Janeiro, São Paulo e Belo
Horizonte. Praticamente todo o restante do País sofria
carência quase que absoluta com relação à disponibili
dade de serviço. Realizar uma chamada de longa dis
tância entre o Rio de Janeiro e Porto Alegre ou entre
São Paulo e Manaus, por exemplo, era extremamente
difícil naquela oportunidade.

Ao final do ano de 1962, foi aprovado o Código
Nacional de Telecomunicações, através da Lei nº
4.117, que criou os fundamentos da mudança que
ocorreu a partir de então.

Já com esse espírito, em 1965, foi criada a
Embratel com a finalidade de integrar o território
nacional, estabelecendo serviços de longa distância
automáticos, o que permitia a qualquer brasileiro, por
intermédio do seu telefone, fazer uma chamada sem
a intervenção de operadoras, de telefonistas, para
qualquer lugar do território nacional.

Logo em seqüência, foram também implantados
os serviços de longa distância automáticos em
âmbito internacional. Provavelmente os senhores vão
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se lembrar de que, em 1969, tivemos uma das
primeiras transmissões diretas via satélite. Foi, então,
transmitido um dos eventos que certamente
marcaram este século: a chegada do homem à Lua.

Em 1970 - e todos nos lembramos disso com
muita alegria -, tivemos a primeira transmissão ao
vivo de uma Copa do Mundo e, para a nossa
felicidade, da nossa conquista.

Em 1972, foi criada a Telebrás. Dentre as suas
atribuições, estava exatamente a de agregar o conjun
to de empresas operadoras existentes no Brasil, cerca
de mil empresas, desde as maiores que atuavam nos
grandes centros, como havia mencionado anterior
mente, até as empresas menores que existiam pratica
mente em cada município, em cada localidade do País.
Foi um trabalho gigantesco, que, ao final, resultou no
modelo vivenciado e conhecido por V. E~: a existência
de uma empresa de telefonia em cada Estado da Fe
deração e uma empresa de longa distância ligando
todos esses Estados.

Nessa mesma oportunidade, iniciou-se também
grande procura pela uniformização de padrões. Era
muito comum as empresas usarem padrões
diferentes, o que dificultava muito a conexão entre
elas. Tudo isso ocorreu devido à enorme busca de
qualidade do serviço.

O processo de ação do Sistema Telebrás
acabou chegando a meados dos anos 90. Havia, de
certa forma, o esgotamento do modelo de prestação
de serviço dentro do conceito de empresa estatal.
Começaram a surgir dificuldades de financiamento do
Estado brasileiro, e, já naquela oportunidade,
verificava-se que as condições de atendimento à
demanda eram inferiores à capacidade do Sistema
Telebrás.

Não por outra razão, em dezembro de 1994, cerca
de 16% da população brasileira eram detentoras de
81 % de toda a planta de telecomunicação existente no
País. Apesar de a exploração dos seNiços ser feita pela
União, pelas empresas ligadas à União, o Sistema
Telebrás era extremamente elitista e oferecia reduzidas
possibilidades de acesso à maioria da população
brasileira.

Essa era a situação no final de 1994, cerca de
22 anos depois da implantação do Sistema Telebrás.
E foi exatamente com o objetivo de alterar essa
situação peNersa e que logicamente não interessava
à sociedade brasileira, que, já no início de 1995, o
Ministro Sérgio Motta começou a trabalhar muito
intensamente na mudança da Constituição brasileira,
que desde 1988 estabelecia que a prestação de

seNiços de telecomunicações era monopólio da
União.

Em meados de 1995, o Congresso Nacional
aprovou a Proposta de Emenda à Constituição nQ 8,
que flexibilizava o monopólio de prestação de
serviços de telecomunicações no Brasil. O passo
seguinte foi, logicamente, constituir o arcabouço legal
que permitiria a reestruturação completa do setor.

Entretanto, havia a idéia de que a Lei Geral de
Telecomunicações, pela sua complexidade, enverga
dura e magnitude exigiria, para discussão e elabora
ção no Congresso Nacional, um tempo maior. Então,
em meados de 1996, o Ministro Sérgio Motta enviou ao
Congresso Nacional o projeto de lei - a chamada Lei
Mínima das Telecomunicações - que permitia, basica
mente, a realização do processo de escolha de novas
operadoras para alguns seNiços que poderiam e, sem
dúvida alguma, seriam prestados em regime de com
petição, cuja oferta seguramente traria benefícios para
a população brasileira, mais especificamente o seNiço
móvel celular, os serviços de valor adicionado, de co
municação de dados e de comunicação via satélite.

Em meados de 1986, portanto, o Congresso
Nacional aprovou a chamada Lei Mínima - Lei nº
9.295 -, que permitiu à União iniciar o processo de
escolha de novas operadoras para a telefonia móvel
celular. Exemplo disso é o processo de escolha das
novas operadoras da Banda B, que ficou conhecido
nacionalmente.

No final de 1996, o Executivo enviou, com uma
exposição de motivos que, aliás, é uma peça muito
interessante, o projeto de lei que posteriormente se
constituiria na Lei Geral de Telecomunicações. E
praticamente todo o primeiro semestre do ano de
1997 foi consumido com intensa discussão e intenso
debate no Congresso Nacional a esse respeito. Com
certeza, esta Casa fez importantes aprimoramentos
no referido projeto de lei que, depois, deu lugar à Lei
Geral de Telecomunicações, aprovada e sancionada
pelo Presidente da República em julho de 1997.

A Lei Geral tinha basicamente quatro livros em
sua estruturação. O primeiro falava dos seus
princípios fundamentais e estabelecia como direito do
cidadão contar com o serviço de telecomunicações e
poder escolher. Ou seja, contemplava os pilares
básicos da lei: a universalização dos serviços e a
competição para a prestação dos mesmos.

O segundo falava sobre a criação do órgão
regulador, a Anatel.

O terceiro falava sobre a classificação dos
serviços. A Lei Geral criou também uma concepção
inovadora de classificação de serviços: serviços
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prestados no regime público e no regime privado e no
interesse coletivo e no interesse restrito. Explicando
rapidamente, serviços prestados no regime público
são aqueles por cuja universalização e continuidade
a União se responsabiliza.

O quarto livro referia-se à privatização das
empresas federais de telecomunicações.

É importante notar que, diferentemente de
outras situações que tivemos no País, a Lei Geral de
Telecomunicações incluiu em um de seus livros a
definição do processo de privatização.

No final do ano de 1997, no dia 5 de novembro,
foi criada a Anatel, de acordo com as idéias contidas
na Lei Gera', por meio do Decreto do Presidente da
República - se não me engano, o Decreto nQ 2.338,
de outubro de 1997.

A Anatel foi criada, então, como autarquia espe
cia/, vinculada ao Ministério das Comunicações,
porém sem vinculação hierárquica, ou seja, com
autonomia administrativa e financeira. Seu órgão
máximo é o Conselho Diretor, constituído por cinco
conselheiros indicados pelo Presidente da República
e aprovados por sabatina no Senado Federal, com
mandatos de cinco anos, não renováveis.

Na primeira administração da Anatel, porém, ti
vemos mandatos variados - entre três e sete anos -,
com o objetivo de garantir que a partir da primeira saí
da de um de seus conselheiros, a cada ano houvesse
a renovação de um deles. Então, o mandado do Dr.
Guerreiro, nosso Presidente, acabará no dia 4 de no
vembro do ano 2000, quando completará três anos. O
Dr. Perroni, outro conselheiro, tem mandato de quatro
anos, e ficará até 2001. O mandato do Dr. Leite, outro
conselheiro, é de cinco anos e vai até 2002. O Dr. Tito
tem mandato de seis anos e ficará até o ano de 2003.
E eu, com mandato de sete anos, ficarei até 2004.

A partir desta primeira administração, todos os
outros conselheiros terão mandato de cinco anos,
garantindo, dessa forma, a cada ano, a renovação do
Conselho da Anatel.

Temos hoje cerca de 1.120 pessoas trabalhan
do na Anatel. Dessas, 617 - se não me engano - tra
balham no escritório da Agência em Brasília, e 503
pessoas, salvo erro, trabalham nos diversos escritóri
os regionais e unidades operacionais que a Anatel
tem espalhados...

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Quan-
tos?

o SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - São
617 em Brasília, salvo engano ou omissão, e 503 es-

palhadas pelo Brasil afora. Depois verificarei o núme
ro correto e darei a informação com precisão.

Bem, quais são as funções básicas da Anatel?
A Anatel tem a função de regular o setor de telecomu
nicações no Brasil. E quais são os conceitos que es
tão por trás da função de regular o setor de telecomu
nicações no Brasil? Regular o setor de telecomunica
ções significa regulamentar, e regulamentar significa
estabelecer todo o arcabouço de regulamentos, nor
mas e outros instrumentos que permitirão a presta
ção dos serviços de telecomunicações no Brasil. E
isso inclui outorgar os serviços - ou seja, a capacida
de de iniciar os processos de seleção, destinar radio
freqüência e todo o tipo de conjunto de ações que
permitirão a seleção e a escolha de novos prestado
res de serviço - e por último, fiscalizar a prestação
dos serviços de telecomunicações em todo o País, de
acordo com os regulamentos e outorgas concedidas.
Então, regular significa regulamentar, outorgar e fis
calizar.

É importante notar que a Anatel não define
políticas. As políticas são definidas tanto pelo Poder
Executivo como pelo Poder Legislativo. A Anatel
implementa políticas. Não cabe a nós, não está
estabelecido na lei que devamos fazer política. Nós
simplesmente devemos implementar as políticas
maiores definidas pelo Congresso e pelo Poder
Executivo.

Quais são os resultados que poderíamos ter
hoje no setor de telecomunicações? Talvez seja
interessante falar em números.

No final de 1994, o País tinha cerca de 13,3
milhões de acessos fixos instalados. O que é isso?
São as linhas telefônicas que existem nas diversas
residências, no comércio, na indústria. E, ao final de
outubro de 1999, chegamos à marca de 26,6 milhões
de acessos fixos instalados.

No caso da telefonia móvel celular, em 1994,
tínhamos cerca de 800 mil acessos, hoje temos cerca
de 12 milhões e 700 mil assinantes. No âmbito dos
telefones de uso público, tínhamos cerca de 343 mil,
hoje temos algo como 697 mil. A cada dia, existe
maior oferta de serviço de telecomunicações por todo
o País, e não somente nas grandes cidades, mas
também nas localidades menores, nas regiões de
fronteira, nas regiões remotas deste País.

Por outro lado - e os senhores podem ser teste
munhas disso, por meio das diversas promoções e
anúncios que têm saído na imprensa -, os serviços
cada vez mais têm o preço reduzido. Há algum tempo
seria impensável imaginar algumas camadas da popu
lação brasileira dispondo de serviço de telecomunica-
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ções, hoje isso é realidade, e é verdade especialmen- algumas obsessões, como a obsessão pela
te no caso dos serviços móveis. universalização. Está claramente expresso na lei que

Os serviços estão disponíveis a toda a todo o brasileiro tem direito a ter o serviço, esteja
população brasileira, principalmente porque temos onde estiver. Essa é uma das condições básicas do
hoje os planos de serviços pré-pagos, que nosso trabalho. A outra é a de que essa
independem de assinatura e de comprovação de disponibilidade tem de ser resultante de um processo
renda. E estão chegando a todos os cantos deste de competição. Por meio da oferta cada vez melhor, o
País. cidadão brasileiro vai ter um serviço de melhor

Só para lembrar, quero ressaltar que a universali- qualidade com menores preços e no menor tempo. E,
zação e a oferta dos serviços em competição já são por último, a de que toda essa situação se dê em
possíveis inclusive nos serviços de longa distância, e ambiente de procura obsessiva pela qualidade.
serão possíveis também agora, ao final do mês de Temos a experiência de alguns setores que,
dezembro de 1999, para o serviço local na região de apesar de estarem em competição, não têm a
São Paulo e dos 16 Estados compreendidos na re- qualidade desejada. Então, de certa forma é
gião que vai do Rio de Janeiro até o Amapá, com a importante refletir sobre a necessidade de impor
entrada das nove operadoras que vão competir com metas de qualidade muito claras e muito específicas
as empresas concessionárias atuais. Isso não seria para todos os setores. Achar que a competição por si
razoável se tal não estivesse ocorrendo com qualida- só vai resolver todos os problemas de qualidade no
de. . setor talvez não seja a perspectiva adequada.

Observamos hoje, por meio dos indicadores e Por último, é importante notar também que a
dos acompanhamentos que fazemos, que a Anatel sempre procura atuar no sentido de defender e
qualidade do sistema tem melhorado gradativamente. preservar o interesse do usuário. Costumamos dizer
É lógico que temos um processo de transição a na Anatel que as empresas que atuam no nosso
vencer. Saímos de um modelo de prestação de segmento são fortes, bem dirigidas, competentes e
serviço por empresas estatais que, apesar de podem, por si só, encontrar o seu caminho, a sua
competentes, boas e bem-intencionadas, tinham uma melhor colocação no mercado. O usuário, enquanto
série de dificuldades a superar, e, claro, existe uma pequeno, este, sim, precisa da ação da Agência,
transição a ser ultrapassada. Nota-se já, porém, que a precisa de toda a atenção, de todo o cuidado e de
qualidade tem aumentado gradativamente, e hoje já todo o carinho. E é o que estamos fazendo: sempre
temos padrões bastante aceitáveis. Assim, dentro de preservar o modelo e sempre defender o usuário.
muito pouco tempo, o Brasil terá uma rede de O SR. PRESIDENTE (Deputado João
telecomunicações tão boa quanto as melhores do Henrique) - Muito bem. Comunico aos companheiros
mundo. Deputados que ouviremos primeiro os nossos

Se eu tivesse de fazer uma síntese a respeito da expositores, e, ao final, naturalmente, abriremos a
experiência da Anatel, diria, em primeiro lugar, que é palavra àqueles que os pretendam interpelar.
importante que tenhamos um modelo de reestrutura- Vamos ouvir agora o Dr. Eloi Fernández y Fer-
ção bem definido para um determinado setor. Foi o que nández, da Agência Nacional de Petróleo, que, para
aconteceu no caso das telecomunicações. sua exposição, apresentará algumas transparências.

Desde 1995, o Ministro Sérgio Motta e a sua O SR. ELOI FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ -
equipe estudaram, de forma bastante profunda, toda a Antes de mais nada, agradeço à Comissão o convite
l?ituação do setor de telecomunicações no mundo, tive- feito à ANP e peço desculpas pelo Dr. David Zylbers-
mos o apoio de diversas consultorias internacionais, ti- ztajn, que, embora desejasse estar presente, por
vemos tempo de fazer a reflexão necessária para ter- questões médicas, está impossibilitado de viajar nos
mos um modelo que, tendo as virtudes dos melhores, próximos dez dias e, por isso, pediu-me que o substi-
não tinha os defeitos dos modelos de outros países. tuísse.
Claro que o nosso também tem falhas. Seria impensá- Farei uma apresentação rápida sobre o que foi o
vel imaginar que n.ão existissem falhas no nosso mo- processo da criação da ANp, qual é a nossa
delo. Mas nós tivemos possibilidade de ter um modelo experiência durante estes dois anos e o que
sólido, que viesse a se adaptar de maneira adequada à acreditamos poder dar como contribuição para a
situação brasileira. formulação de uma nova Agência nesse contexto.

O segundo ponto importante como experiência As minhas ponderações relativas à formulação
positiva da Anatel é o fato de que esta Agência tem da Lei do Petróleo ficam um pouco prejudicadas
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tendo em vista que o Relator dessa lei foi o Deputado
Eliseu Resende, que obviamente a conhece melhor
do que qualquer um de nós. Mas, em todo caso, vou
tentar fazer os comentários.

(Apresentação De Transparências.)

Temos aí uma rápida evolução institucional de
toda a questão legal relativa ao setor de petróleo no
Brasil. Podemos nos remeter ao início do século, com
a Lei Simões Lopes, que era extremamente flexível e
liberal. Na década de 30, o fenômeno da concessão
por parte do Governo da autorização para explorar. E
estou me referindo mais à questão das concessões,
ou seja, à parte de exploração e produção de
petróleo.

Nessa primeira fase de regulamentação havia
por parte do Governo um procedimento de
autorização para as empresas e interessados na
exploração e produção do petróleo.

A Constituição de 1934 alterou essa
formulação, e passou a haver concessões às
empresas interessadas.

A Constituição de 1937 fez uma reserva e
definiu como propriedades da União as jazidas de
petróleo.

Em 1938, tivemos a criação do CNP, e, em 1944,
a primeira descoberta de um campo de petróleo no
Brasil, o Campo de Lobato, na Bahia.

Em 1945, houve um período de tendências
liberalizantes no setor de petróleo até a criação da
Petrobras, em 1954, por intermédio da Lei nº 2.004,
que estabeleceu o monopólio da União e deu esse
monopólio à Petrobras.lsso vigorou até 1995, quando
a emenda constitucional manteve o monopólio do
petróleo pela União, mas o eliminou em relação à
Petrobras.

E, finalmente, a Lei nº 9.478, que cria a ANP, e a
nova Lei do Petróleo, que estabelece novos
procedimentos de regulamentação do setor.

A emenda constitucional de 1995 deu nova
redação à Constituição, quebrou o monopólio da
Petrobras, mantendo-o a cargo da União e dizendo
que seria regulamentado por lei específica.

Quais são essas atividades de monopólio que
existiam por parte da Petrobras e que, a partir de en
tão, passaram a sofrer essa flexibilização de monopó
lio? Pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natu
ral, refinação de petróleo nacional ou importado, im
portação e exportação de petróleo e gás natural e
transporte de petróleo, derivados e gás natural.

Lembrem-se os senhores de que, nesse
momento, a parte de abastecimento e de distribuição

já era um setor não monopolizado, no qual as
diversas empresas já tinham acesso à atuação no
setor de distribuição e revenda.

A Lei nº 9.478, de agosto de 1997, estabeleceu
as seguintes mudanças institucionais: definiu os prin
cípios e objetivos da política energética nacional, in
clusive criando o Conselho Nacional de Políticas
Energéticas - o CNPE; estabeleceu o monopólio do
petróleo e do gás natural, quer dizer, concebeu o seu
procedimento, a forma de regulação; criou a ANp, sua
estruturação, seu funcionamento e suas atribuições,
e estabeleceu os princípios básicos de regulação no
setor denominado de upstream, ou seja, toda a parte
de exploração e produção, e downstream, que é a
parte de refino, transporte e distribuição.

Estabeleceu ainda os princípios e objetivos da
política energética nacional, entre eles:

1) preservar o interesse nacional e promover o
desenvolvimento com a geração de empregos etc;

2) proteger o interesse do consumidor e garantir
o fornecimento;

3) proteger o meio ambiente e promover a
conservação;

4) incrementar a utilização do gás natural na
matriz energética nacional;

5) identificar as melhores soluções para o
suprimento da energia elétrica;

6) utilizar fontes alternativas de energia;
7) criar condições para entrada de novos

agentes econômicos no mercado; e
8) incrementar a competitividade da indústria

nacional no contexto global.
Isso tudo faz parte dos princípios e objetivos que

norteiam a política energética então estabelecida.
E o Conselho Nacional de Políticas Energéticas

criado por essa lei tem as seguintes atribuições, que
são fundamentalmente definições de políticas
energéticas:

1) promover o aproveitamento racional dos
recursos energéticos;

2) assegurar o suprimento de recursos
energéticos para o País;

3) rever as matrizes energéticas;
4) estabelecer diretrizes para programas

específicos;
5) estabelecer diretrizes para a importação e

exportação de petróleo e seus derivados.
Está muito claro que as definições políticas fa

zem parte do papel do Conselho Nacional de Políticas
Energéticas e não da Agência. O que cabe à Agência
e o que contextualiza o seu papel no mundo de uma



60632 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

maneira geral? Em primeiro lugar, as Agências não
forriluíam políticas, elas são in~,trumentos dessas
ações; são órgãos independE :s e especializados;
são, em geral, dotadas de pler... autonomia; são orga
nizadas na forma de colegiad.)s e estruturadas por
processos; seus membros sãe investidos de mandato
por tempo determinado e não coincidentes. E acaba
mos de ouvir o nosso colega da Anatel citando o
exemplo de lá, que se encaixa exatamente em todas
essas definições do papel de uma agência reguladora
em todo o mundo.

São princípios de regulação que poderíamos
considerar como definitivos:

1} um mercado regulado para a competição com
diferentes ações de regulação;

2} garantia do interesse público simultaneamen
te, quer dizer, com disponibilidade de produtos e servi
ços com qualidade, segurança e preços competitivos;

3} prestar atenção aos monopólios naturais e
em como deve ser a ação regulatória nesse sentido;

4} inclusão de uma visão de longo prazo para a
indústria na estrutura regulatória;

5} consolidação de instrumentos regulatórios e
consolidação do poder à autoridade regulatória para
implementar reformas em função da dinâmica do
mercado que ocorre em qualquer setor desses.

O que são as necessidades da ação regulatória
por parte dessas Agências?

1} Clareza e transparência nas tomadas de
decisões e na aplicação da regulação;

2} equilíbrio entre o interesse dos investidores e
dos usuários;

3} autonomia para aplicar a regulação de forma
imparcial.

Agora rapidamente, enumerarei, nesse contexto
regulatório, o que têm sido os princípios de atuação
daANP:

- eficiência, objetividade, praticidade, transpa
rência, agilidade, qualidade e segurança dos produtos
e serviços que devem ser oferecidos;

- a diminuição contínua do risco regulatório;
- a garantia da preservação do meio ambiente

e racionalização dos recursos energéticos;
- regulação de monopólios naturais e legais;
- atuação na regulação da garantia da

concorrência.
Ainda na promoção da competitividade entre os

agentes econômicos, podemos salientar os seguintes
tópicos:

- restrições à integração vertical - a indústria
de petróleo é essencialmente verticalizada, então, em

determinados setores tem de ser verticalizada para
garantir o ganho das margens, e existem
determinados setores em que isso pode gerar
monopólios naturais ou eliminar concorrentes;

- livre acesso a redes de transportes;
- desenvolvimento de mercados secundários;
- criação de condições para entrada de novos

agentes que dão agilidade ao mercado - isso para
permitir a permanente entrada de novos agentes no
setor;

- implantação de uma estrutura regulatória
estável, clara, transparente e previsível, adaptando a
regulação às condições de mudança;

- dar poder e autoridade para manter a
estrutura legal atualizada;

- oferecer procedimentos transparentes;
- conduzir consultas, debates e conversas

públicas.
Essas são as condições ideais de longo prazo,

só que estamos saindo de um modelo que não era
regulado para o modelo a ser regulado, e há um
período de transição. A própria Lei do Petróleo prevê
a existência desse período de transição e, nessa
transição, tem de haver flexibilidade e um período que
permita o cumprimento dessa etapa.

Portanto, podemos salientar que, em relação à
transição, devem ser observadas as seguintes ques
tões: detectar e supervisionar o poder de mercado dos
operadores - eles vêm com determinada dinâmica e
têm de se estabelecer sobre outra; organizar a entrada
de novos operadores, tanto por incentivo como por
atrações; zelar pela implementação de um novo mode
lo organizacional dos setores regulados; arbitrar confli
tos entre operadores e agentes; completar o processo
de regulamentação; estimular a eficiência e a inova
ção e sinalizar um ambiente competitivo.

Com isso, estou chamando a atenção dos
senhores para o que diz respeito ao cerne da questão
do papel regulador e do que foi concedido à ANP
exercer nessa atividade em função da Lei do Petróleo.

Saliento também alguns pontos adicionais que
não dizem respeito propriamente à regulação, mas a
atividades que podem ser entendidas como de
transição e também acessórias ou complementares
da Agência, em contribuição com a execução de
políticas por parte do Governo. De maneira geral,
seriam dois os pontos em que a Lei do Petróleo
permite à ANP atuar. Um deles é o incentivo à
participação e à elaboração de políticas junto a
demais órgãos do Governo, um incentivo à indústria
local, à geração de emprego e à geração de renda.
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Quer dizer, não temos o papel de permitir que exista
um Estado regulado no setor de petróleo, em que
façamos a exploração das jazidas brasileiras e que
exportemos. Não queremos ser um Kwait. Queremos
que isso traga desenvolvimento ao País.

Como a Agência pode colaborar e contribuir
nesse processo? Não se trata unicamente de retirar,
explorar e produzir petróleo, mas de como isso deve
gerar riquezas e empregos para o País, como isso
tem de se associar a uma política nacional. A Lei do
Petróleo permite que a ANP atue nessa direção, e ela
tem ações concretas nesse sentido com a criação da
UNIP, com o fortalecimento da indústria nacional
fornecedora de equipamentos de bens e serviços
para a indústria do petróleo e, com isso, gerando
riquezas e renda.

Um outro aspecto muito ligado a essa questão é
o seguinte: no entendimento do papel de cada um des
ses setores, em particular no setor de petróleo, se qui
sermos pensar como ação de um país independente, é
fundamental nos dias de hoje o desenvolvimento tec
nológico e o conhecimento. A Lei do Petróleo previu
essa questão de forma extremamente exemplar. E aqui
registro os meus parabéns especiais ao Deputado
Eliseu Resende em função dos artigos inseridos por
S. Ex! que prevêem a participação de um percentual
dos royalties recolhidos pela produção de petróleo
no País ao setor de desenvolvimento científico e tec
nológico, numa atuação conjunta de Governo, entre a
ANP e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses
são atos que permitem definições de ações estratégi
cas por parte do Governo, não necessariamente e
não exclusivamente da ANP, mas por parte dos Minis
térios, que indicam a linha mestra de atuação conjun
ta nesse setor.

Com isso, poderíamos concluir que a Lei da
ANP tem todas as condições. Poderíamos fazer uma
analogia com as universidades hoje no Brasil. Elas
têm autonomia acadêmica. Entretanto, o que nos falta
é autonomia administrativa e financeira. Em termos
de paralelismo com as universidades brasileiras, isso
é perfeito - a ANP tem autonomia total no que diz
respeito as suas atividades regulatórias. Vale a pena
ressaltar que isso já foi objeto de reuniões, e não é só
uma realidade da ANP, mas, em parte, também da
Anatel e da Aneel.

Estas duas transparências salientam os
aspectos especificamente relativos às questões
administrativas e financeiras e como isso se reflete na
autonomia da Agência.

Em relação à questão de recursos humanos, te
mos reunido as três Agências para discutir e buscar

formas que nos dêem autonomia - e referimo-nos a
uma autonomia de ação, mas não total, em relação
ao Legislativo. Com um determinado conjunto de es
pecificações aprovadas, as Agências teriam como, au
tonomamente, gestionar em torno dessas questões.
Trata-se de proposta que está sendo elaborada pelo
conjunto dessas ações e pelo Executivo, a ser enca
minhada ao Legislativo, no que diz respeito à questão
relativa aos recursos humanos.

Quanto às questões administrativas e financei
ras, ressalto dois pontos na parte administrativa,
aproveitando inclusive, se for o caso, a inclusão des
ses pontos na própria Lei da ANP, generalizando em
relação às outras Agências. Um deles seria estender
a todas as Agências as modalidades licitatórias de
consulta e pregão adotados pela Anatel, que já tem
isso em sua lei, excetuando as contratações de
obras e serviços de engenharia civil. Não interessa,
em particular a essas três Agências, excetuar, no
caso de obras desse tipo, mas lhes interessa um
novo e diferente processo Iicitatório que dê autono
mia de atuação relativa a essas outras questões.
Atribuir às Agências competências para instituir pro
cesso e declarar a utilidade pública para fins de de
sapropriação e instituição de servidão administratlvé
de bens móveis e imóveis, necessários para fim de
concessão, permissão ou autorização, todos custea
dos pelas empresas reguladas.

Hoje, o procedimento para efetuar essas declara
ções de utilidade pública de servidão é extremamente
complexo, via Presidência da República, e essas
Agências a todo momento têm de atuar com relação a
essas questões, seja no direito de passagem a dutos
de transporte, dutos de transferência e linhas de
transmissão. A ANEEL, se não me engano, já tem
essa autorização. Há de se estender isso para todas
as Agências.

Relativamente às questões financeiras, o mais
importante é constituir as Agências de unidades orça
mentárias independentes, dar-lhes essa autonomia or
çamentária; vedar a estipulação de limites para movi
mentação, empenho e pagamento das dotações con·
signadas na Lei Orçamentária anual, desde que finan
ciadas com receitas próprias das Agências. Quer dizer,
se esses são recursos oriundos de receitas próprias
das Agências, que elas não tenham receio de cortes
orçamentários durante o ano; tornar obrigatória a apro
priação, como receita própria das Agências, de todos
os recursos arrecadados no desempenho das ativida
des de regulação, competindo a elas o repasse das
parcelas pertencentes aos Estados e Municípios e ór
gãos da União, e, finalmente, vedar a utilização de su-
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perávits financeiros das Agências em finalidades di
versas que não as de incorporação desses recursos
ao orçamento dos anos seguintes.

Esta é a nossa contribuição, que tentei
apresentar da forma mais resumida possível.

Coloco-me à disposição dos Srs. Deputados
para qualquer esclarecimento ou informação
adicional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri

que) - Agradeço a V. S!.
Meus companheiros e companheira Teima de

Souza, que representa as Deputadas nesta
Comissão, estou recebendo a solicitação do Dr.
Antônio Carlos Valente no sentido de que, se algum
Deputado quiser interpelá-lo, isso seja feito agora,
pois S. Sa. tem um compromisso fora de Brasília e
tem de sair.

À Deputada Teima, que ainda não havia
chegado, informo que o Dr. Carlos Valente é
representante da Anatel.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr.
Presidente, tenho uma questão a levantar e, embora
não esteja na lista ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Nobre Deputada Teima de Souza, uma vez que
o Deputado Basílio Villani está inscrito, concederei
primeiro a palavra a S. Ex!.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Com
certeza. Agora é lords first, em vez de ladies first.
Nós entendemos.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Gosta
ria de prestar homenagem ao brilhantismo da Depu
tada Teima de Souza, concedendo-lhe minha vez.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA 
Agradeço a V. Ex!.

Sr. Presidente, estava conversando com o
nosso assessor, porque estava curiosa quanto a uma
questão. Antes de mais nada, quero saudar os
palestrantes, falando da importância...

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Deputada Teima de Souza permita-me.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - É so
bre a questão, não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Na realidade, como é de praxe, havíamos
decidido primeiro ouvir os nossos convidados e, ao fi
nal, abrirmos a palavra aos Srs. Deputados que
desejassem fazer interpelações, mas atendendo à
uma solicitação do Dr. Carlos Valente, que nos
informou acerca da necessidade de se ausentar de

Brasília, pediria que as questões fossem dirigidas
exclusivamente a ele.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA 
Entendi, Sr. Presidente. Como estou interessada, a
exemplo de todos os outros Srs. Deputados, em fazer
uma agência reguladora, e tratando-se de matéria
extremamente difícil como é a questão do transporte,
cujo projeto vem com algumas omissões, lacunas, su
perposição de autoridade, gostaria, sem nenhuma
presunção, de tentar aperfeiçoar a consecução do
mesmo, a partir das considerações já concretizadas
das outras Agências.

Tenho uma sugestão que pode até não se
enquadrar no espírito da exposição. No depoimento
da Agência Nacional de Petróleo - ANP, verifiquei
que, em algum momento, existe a informação de que
há uma posição intelectual e, num outro - e posso ter
compreendido erradamente -, há a constatação de
que ela não é formuladora de políticas. Fiquei
confusa, porque especificamente sobre a Anatel,
disse o Ministro João Pimenta da Veiga Filho, no
Jornal de Brasília, edição de 28 de novembro, que
os contratos de concessão serão alterados e que a
Anatel prepara medidas surpresa, e que a Aneel irá
uniformizar as metas. Isso está publicado no jornal.

Além disso - e se estiver equivocada gostaria
que V. S! me perdoasse - foi dito ser necessário ga
rantir o processo licitatório. Bom, parece-me que os
processos de contrato não estão tão satisfatórios.
Não é uma crítica. É um cuidado.Como não estive
presente desde o início de sua explanação, é possível
que esteja incorrendo em erro.

Pergunto, então, como poderíamos proceder na
ANT para corrigir essa questão?

Muito obrigada.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Agra
deço a V. Ex!, Deputada, a pergunta. Gostaria de tra
zer para os senhores uma informação com relação à
questão dos contratos de concessão e também dos
termos de autorização utilizados na Anatel para regu
lar, controlar nossa relação com os concessionários.

Tínhamos, como disse, uma relação de empresa
estatal. Tínhamos a Telebrás, que praticamente era a
grande operadora de telecomunicações no País, e
tínhamos informações a respeito de custos, de
possíveis ganhos de produtividade e eficiência, que
poderiam ser observados nos setores após a sua
privatização e após a sua adequação ao sistema
reestruturado. E o fizemos.

Os contratos de concessão da Anatel prevêem
implicitamente os ganhos de produtividade que
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vem ser repassados à questão tarifária. Na próxima
quinta-feira, estaremos discutindo esse assunto com
mais detalhes, no Congresso Nacional, mas, de uma
maneira bem rápida, diria que os senhores podem ficar
tranqüilos. No caso do setor de telecomunicações, re
almente tomamos esse tipo de precaução. Os contra
tos de concessão contemplam ganhos de produtivida
de, que foram devidamente estudados, de forma que
as tarifas sejam reajustadas, segundo os indicadores
de crescimento de inflação, porém sempre com re
passe de ganhos produtividade para a sociedade bra
sileira.

É bom notar que essas são disposições do pró
prio contrato de concessão. No caso, por exemplo,
das empresas que prestam serviço móvel celúlar, que
hoje já se encontram em competição, diferentemente
do serviço de telefonia fixa, que só vão entrar efetiva
mente em competição plena a partir de janeiro de
2000, observamos que competição por si só impõe ou
tras reduções. Além daquelas que estão estabelecidas
nos contratos, normalmente os operadores procuram
se ater àquilo que a competição, a concorrência, per
mite. Ou seja, não adianta pedir um aumento de tarifa
se esse aumento não é de alguma maneira assimilado
pelo concorrente. Então, a concorrência, além de todas
as definições que já estão nos nossos contratos, tam
bém trabalha favoravelmente à redução das tarifas.

E até onde podemos observar, no caso da
telefonia fixa, os reajustes que tivemos em junho
deste ano, da ordem de 6, 7%, para indicadores de
inflação bem superiores, dão conta que, pelo menos
na avaliação que tivemos a oportunidade de fazer,
essa questão está devidamente contemplada dentro
dos setores de telecomunicações. Ou seja: é
importante notar que os setores que venham
eventualmente a trabalhar dentro de outro sistema de
empresa privada podem, devem e, seguramente,
terão de repassar os seus ganhos de produtividade
para a sociedade brasileira.

Esse é o ponto importante que deve ser
considerado.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Gos
taria de fazer apenas mais uma consideraçã~, até
porque temos outros palestrantes, e o Deputado Ba
sílio Villani também quer levantar sua questão.

Todos sabem que sou do Partido dos
Trabalhadores e que o modelo econômico que advogo
não é o ganhador. No entanto, a responsabilidade
política em relação à competitividade, leva-me a
levantar uma situação que é no mínimo conflituosa.

Temos um festival de baixas nos preços de
telefones das mais diversas marcas, no entanto as

tarifas não obedecem essa progressão descendente.
Como se explica isso em termos da Agência, em
termos de controle, em termos até da própria
competitividade? O preço do aparelho de telefone
baixa, e o serviço, não, ficando incompatível o
aparelho com o serviço. Isso é algo que teremos de
resolver, já que teremos esse impasse também na
questão dos transportes e nas outras.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Estou
entendendo que V. Ex!! está se referindo, no caso do
serviço móvel celular, aos valores das diversas pro
moções feitas para o público com relação ao aparelho
de telefone, que não inclui o serviço.

Bom, Deputada, o que temos no serviço são os
diversos planos alternativos. Às vezes consideramos
um plano básico desconhecendo que as empresas
oferecem enorme quantidade de planos alternativos.
Um exemplo claro que posso dar a V. Ex!!. com relação
à disponibilidade dos serviços em condições favorá
veis ao usuário é o próprio sistema pré-pago. Temos
hoje o conhecimento - e acredito que os senhores
também, pois estão sempre viajando por este Brasil
afora - de uma camada enorme de pessoas de renda
muito reduzida, que começam a ter o serviço móvel
celular, por causa da facilidade dos planos alternati
vos, por exemplo, o Plano Pré-Pago. Talvez essas
pessoas jamais tivessem possibilidade de ter acesso
ao serviço, muito mais ao serviço móvel celular, e,
hoje, elas começam a contar com esse tipo de possi
bilidade. Ainda assim, a Agência não está sentada em
cima dessas eventuais vitórias já conquistadas. Esta
mos trabalhando para que no ano de 2000 outros
competidores entrem no mercado, a fim de que haja
um acirramento do processo de competição, e que se
possa transferir cada vez mais essas vantagens da
competição para o usuário final.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Só
uma última questão. Então, apenas para ficar registra
do, Sr. Presidente, sinceramente, fico animada com
essas coisas. É meu papel. Gostaria de saber então 
e tomo um pequeno exemplo que a assessoria está
me lembrando - sobre a transferência de telefones de
residência. Houve um aumento em junho de cerca de
30%. Não seria também uma questão de se reavaliar
toda a estruturação do próprio serviço, fora da própria
chamada em si, como arcabouço maior, porque se
não as agências reguladoras terão enorme dificulda
de de poder coibir esse tipo de coisa. Trago essa inda
gação apenas como um adendo. Tenho certeza de
que a Agência se preocupará com isso.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Logi
camente estamos sempre atentos a esses tipos de



to.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Porém,
como eu disse, há necessidade de se fazer uma
análise prévia para que esses possíveis conflitos, e
conflitos posteriores, não venham a ocorrer.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Com re
ferência à organização regional. A ANATEL deve ter
um setor em cada Estado ou em regiões? O Ministério
das Telecomunicações mantém organismos regionais
ou os Estados funcionam com um organismo único?

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - No
caso da Anatel, são onze escritórios regionais,
distribuídos pelas principais capitais brasileiras. Nos
locais onde a Anatel não possui escritórios regionais,
existem unidades operacionais que funcionam como
escritórios regionais, porém com um volume um
pouco menor.

Quanto ao Ministério das Comunicações, em
muitas capitais existem também representações loca
is, onde se mantém uma convivência bastante harmô
nica e construtiva entre as duas áreas. É bom que se
note que, no caso das Telecomunicações, a Anatel re
gula o setor de Telecomunicações; o setor de Radiodi
fusão está com o Ministério das Comunicações. A res
ponsabilidade e outorga das emissoras de radiodifu
são cabe ao Ministério das Comunicações, e à
ANATEL cabe - e nem poderia ser diferente, já que o
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situação. Posso dizer a V. Ex!! que a cesta básica dos Houve conflitos, choques de autoridade na área entre
serviços de telecomunicações tem diversos compo- a Agência e o Ministério de Telecomunicações?
nentes: a habilitação, a assinatura, o pulso do serviço O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE _
local e outros. Tem havido também uma série de re- Deputado, em termos de relatar aqui algum tipo de
duções, e expressivas. Aqui, por exemplo, no Cen- dificuldade, acredito que não. Acho que existe uma
tro-Oeste, no caso da assinatura básica houve uma harmonia muito grande entre o Ministério das
queda bastante significativa, de maneira que hoje, Comunicações e a Anatel.
praticamente, todo o brasileiro pode ter acesso ao Como eu disse na minha exposição, tivemos
serviço, pagando muito pouco. Acho que, como disse oportunidade de estudar muito profundamente o mo-
anteriormente, Deputada, sempre que se busca um delo de reestruturação do setor de Telecomunicações,
aprimoramento, tem de se estar atento, e, sem dúvida e, hoje, acho que existe uma consciência muito grande
nenhuma, as críticas que surgem aqui nesta Casa, em relação às nossas responsabilidades e atribuições,
construtivas, sempre serão consideradas por nós. e também às responsabilidades e atribuições do Minis-

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henrique) tério das Comunicações.
- Tem a palavra o Deputado Basílio Villani.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Sr. Pre- Acho que existe uma coincidência muito grande
em relação aos objetivos, que são de realmente fazer

sidente, Sr. Relator, Srs. Expositores, vou aproveitar as com que haja um desenvolvimento do setor no Brasil,
perguntas da Deputada Teima de Souza, exatamente revertendo esse benefício para a sociedade. Isso não
para eu procurar aprender, dentro daquilo que nos significa dizer que em uma ou em outra situação não
comprometemos, a fazer um estudo de uma Agência possa existir uma diferença de ponto de vista em
Nacional de Transportes, com as dificuldades que es- relação a um aspecto qualquer, mas no todo, no
tamos encontrando, porque os assuntos são bastante conjunto, acredito que não exista assim nada de
diferentes. marcante que valesse a pena registrar aqui.

Em relação a essas perguntas que a Deputada O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Corre-
Teima formulou à V. S!!, o Ministério das Comunica-
ções também teria respostas?

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Como
foi dito pelo Dr. Eloi Fernández y Fernández., as
agências implementam as políticas que são traçadas
tanto pelo Poder Legislativo, como pelo Poder
Executivo. Mantemos uma relação extremamente
próxima com o Ministério das Comunicações, e eu
acredito, respondendo objetivamente à sua pergunta,
que sim. Acho que não haveria nenhuma outra razão
para que isso não ocorresse.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Eu fiz
exatamente essa pergunta, uma vez que, em termos
de Telecomunicações, todos os serviços tinham pre
ços. No caso dos Transportes, gostaria da colabora
ção de V. S!! nesse sentido. Quando se comprava um
telefone, de qualquer maneira, funcionando bem ou
mal, se pagava. No caso, hoje, a pessoa adquire um
veículo, vai usar a estrada e não precisa dar satisfa
ção para ninguém. Então, é uma situação, em termos
de transportes, totalmente diferente. Sinto isso em re
lação às agências já criadas. Tenho sempre uma pre
ocupação com as superposições. No caso, por exem
plo, ouvimos V. S!! falar do vínculo com o Ministério
das Comunicações.

Durante esse período da criação da agência até
agora, houve muitas dificuldades no sentido de saber
quem é quem, com referência a telecomunicações?
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espectro de radiofreqüências é uno - fiscalizar a atu- mas querer saber se as tarifas telefônicas baixaram
ação de todas as empresas de telecomunicações e ou subiram são perguntas que, em termos de
radiodifusão. organização, não procedem.

O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI - Con- Quanto às outras perguntas, devo dizer que as
fesso que levei um susto quando V.Sa disse que, hoje, tento formular no sentido de clarear a situação.
a tendência da Agência, com um período tão curto de Confesso que fico cada vez mais confuso com o setor
existência - e já foi dito que será criado um conselho dos Transportes. Realmente, a situação é
para formalizar normas, diretrizes e tal -, o que se preocupante, uma vez que - e isso tem de ficar
busca, quando se fala nisso, é enxugar a máquina go- registrado, embora não saiba se é verdade ou não -,
vernamental. Por isso estranhei a composição da segundo o que fiquei sabendo, foi editada uma
Anatel com aproximadamente 1.120 pessoas. medida provisória nesse sentido. Estamos estudando

A minha pergunta, então, é a seguinte: no início, determinado assunto numa Agência Nacional de
já na constituição, o quadro era esse? Houve uma Transportes, onde tratamos de matérias referentes à
ampliação? Quanto diminuiu se no Ministério das Rede Ferroviária, transporte ferroviário e outros, mas
Telecomunicações e quanto se ampliou na Anatel? parece-me que foi emitida uma medida provisória no

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE _ sentido da eliminação da Rede. Acho que isso
Primeiro, Deputado, quero dar uma informação atrapalha nossos trabalhos nesta Comissão.
precisa. São 1.120 pessoas. No final do mês de O SR. PRESIDENTE (Deputado João
outubro, havia 603 pessoas no escritório central da Henrique) - Tem a palavra o Sr. Deputado Airton
Anatel, em Brasília, e 517 distribuídas por todo o Cascavel.
território nacional. Quanto ao contingente que O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
trabalhava no Ministério das Comunicações, Antônio Carlos, tenho uma dúvida sobre o que vai
comparativamente à Anatel, infelizmente não tenho acontecer com a Agência Nacional de Transportes.
essa informação aqui. Vou ficar devendo aos V. Ex2 mencionou 2.120 funcionários...
senhores. O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Mil cen-

Na realidade, começamos na Anatel, em to e vinte funcionários.
novembro, com uma quantidade muito pequena de O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL _
pessoas, acho que 280 pessoas. Fomos crescendo à Gostaria de obter mais explicações. Quando se inicia
medida das nossas necessidades, já que o nosso uma empresa, não se tem um quadro de pessoal defi-
conjunto de atribuições tem relação com esse nitivo. Não há concurso público. A maioria desses fun-
número de pessoas. Chamaria a atenção, inclusive, cionários veio do Ministério das Comunicações?
para o fato de que toda a fiscalização é feita por essas Como foi feita a seleção desse pessoal? Como ficará
pessoas, porque a Lei Geral de Telecomunicações a seqüência desse pessoal daqui para frente?
permite - e temos usado intensamente essa prerro-
gativa - a terceirização dos serviços, exceto nas A outra pergunta objetiva é sobre as três
atividades de fiscalização. Nessas atividades não nos agências. Elas têm a função de regular, regulamentar
é permitido pela Lei Geral fazer a terceirização e fiscalizar. No seu entendimento, poderia haver uma
desses serviços. Nesse aspecto, há quantidade muito agência executora de obras dentro dessa ou de

qualquer agência?grande de pessoas que trabalham diretamente com
as atividades de fiscalização. O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE -

O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI- Não há Deputado Airton Cascavel, em primeiro lugar, devo
terceirização na fiscalização? afirmar que temos um efetivo de 1.120 pessoas. A

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE _ Não. maioria das pessoas que trabalha na Anatel veio do
Ministério das Comunicações e de outras empresas

Na fiscalização não. Esse é o pessoal que trabalha na estatais, como os Correios. Especificamente, uma
Anatel. empresa estatal contribuiu com uma quantidade

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri- muito grande de pessoas: a Telebrás. Aí, é importante
que) - Satisfeito, Deputado Basílio? que se note que a Anatel também assumiu as

O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI - Estou atribuições que a Telebrás, como holding, realizava.
satisfeito, Sr. Presidente. O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI - Mas

Eu até, no caso, gostaria de pedir desculpas à essa foi a minha pergunta. Gostaria de saber se, com
Deputada Teima Souza. Não se trata de uma crítica, o novo sistema, aumentou ou diminuiu.
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o SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Não
tenho aqui os números exatos, mas posso adiantar
a V. Ex!! que da Telebrás vieram 431 pessoas; do Mi
nistério da Comunicações vieram 279 pessoas; de
outros órgãos, 36. Temos também um conjunto de
pessoas que atua na ANATEL com contratado tempo
rário, até que a lei sobre o quadro de pessoal seja
aprovada, para que tenhamos a possibilidade de con
tratar todas essas pessoas por concurso público. É
bom que se note - como foi dito pelo Dr. Eloi - que
esse o projeto de lei sobre o quadro das agências de
verá chegar ao Congresso Nacional no menor prazo
possível. É o que esperamos.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Sr.
Antônio Carlos Valente, V. S!! concede-me um
aparte?

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Pois
não.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Eu
estava fazendo uma avaliação sobre o que ocorre no
Porto de Santos e há alguma semelhança.

Sabe-se que há, muitas vezes, demissão de
funcionários com características de conhecimento
técnico bastante aprofundado, mas tomo conhecimen
to agora de uma contradição no que tange à ausência
de pessoal capacitado, porque inexistiu sempre uma
requalificação desses técnicos, desses trabalhadores.
Na sua visão, não há uma profunda incoerência: de
mitir sem que haja pessoal especializado para ser
contratado?

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Há uma
preocupação muito grande em preservar o
conhecimento. Nesse sentido, tivemos oportunidade
de reter os principais profissionais que atuavam nos
processos de reestruturação, como disse. Trata-se da
equipe que veio do Ministério das Comunicações,
estava trabalhando junto há muito tempo e conhecia,
efetivamente, o processo e também de muitas
pessoas que vieram da Telebrás.

Agora, essa preocupação deve ser observada, no
sentido de que as melhores inteligências não saiam do
Poder Público e do aparato regulatório para irem à ini
ciativa privada. Seria um contra-senso muito grande
que aqueles que não têm competência técnica estives
sem regulando aqueles que a têm. Entretanto, para que
isso ocorra, como foi mencionado pelo Dr. Eloi, o Poder
Público tem de criar condições para que aquelas pesso
as permaneçam fazendo esse trabalho. Não é razoável
imaginar que possamos reter pessoas com uma política
de cargos e salários completamente irreal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Sr- Deputada Teima de Souza, gostaria de es
tender o debate, mas pretendo até concluir, tendo em
vista que há outro expositor. Aliás, quebrei o protocolo
da Comissão para atender excepcionalmente o Dr.
Antônio Carlos Valente que precisará viajar.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, fiz apenas duas e bem objetivas pergun
tas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - S. S!! respondeu só uma?

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Só
uma!

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Então, vamos a outra, por obséquio.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Em re
lação à existência de um braço operacional no senti
do de construção e de implementação de obras, acre
dito que esse tipo de atuação foge um pouco do espí
Jito de um órgão regulador. Quer dizer, temos de pro
curar ter uma certa distância entre quem regula,
quem outorga, quem fiscaliza e quem realiza os servi
ços. É lógico que podem existir situações excepciona
is que justifiquem isso. Mas, como regra geral, talvez
essa não seja uma prática adequada.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sa
tisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Muito bem.

Tem a palavra o Deputado José Rocha.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, demais companheiros desta Co
missão, Srs. Expositores, mais do que uma pergunta
farei uma observação ao Dr. Carlos Valente sobre a
ação fiscalizadora da Anatel.

Temos recebido informações de algumas locali
dades onde a fiscalização chega para abordar as
emissoras de radiodifusão. O que temos ouvido mais é
que a ação fiscalizadora da Anatel é muito carrasca, di··
recionada mais à multa. Entendemos que essa fiscali··
zação deveria ser mais no sentido da orientação, da
cobrança, para que esses sistemas de radiodifusão
possam realmente se enquadrar às normas da Anatel.
Se houver reincidência, aí sim, deveriam ser aplicadas
as multas. Mas tive conhecimento de que, num primei
ro momento, a fiscalização chega e já vai multando pe
quenas rádios, que não têm quase faturamento, e mui
tas com valores até incompatíveis com a renda daque
las pequenas rádios do interior.

A observação que pretendia fazer a V. S!! seria
no sentido de que se pudesse estabelecer uma
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diretriz em termos de orientação, num primeiro
momento, e que essas multas só fossem aplicadas se
não cumpridas as orientações.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE 
Primeiro, Deputado José Rocha, o que temos
procurado fazer quanto à fiscalização das empresas é
averiguar as que não estão legalizadas e estão
emitindo de forma irregular.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Refiro-me
às legalizadas.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE 
Realmente procuramos atuar de maneira muito forte,
porque esse tipo de emissão não autorizada poderá
trazer prejuízos muito grandes à segurança de vôos e
a uma série de outras atividades. Nesses casos,
temos sido absolutamente inclementes. Acho que
todo o radiodifusor legalizado e todos nós, cidadãos,
que viajamos de avião, temos de pedir cada vez mais
fiscalização.

Em relação a algumas situações em que há
pequenas divergências no que tange a
posicionamento de antenas ou de torres, o que temos
feito é procurar preservar também o interesse
daqueles radiodifusores que, de alguma maneira,
estão sendo afetados, porque, normalmente, a
emissão fora das especificações autorizadas implica
prejuízo para outras empresas. Temos procurado
fazer isso com cautela, segurança e firmeza..

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Estou preocupado com tempo. Quero conce
der a palavra ao último expositor. Inclusive, gostaria
que V. S! concluísse. Nesse sentido, solicitaria ao co
lega, Deputado Almir Sá, se puder, que dispensasse
a pergunta.

O SR. DEPUTADO ALMIR SÁ - Perfeito, Sr.
Presidente, estou aqui para colaborar. Aliás, a nossa
dúvida já foi dirimida em parte. Trata-se do esvazia
mento de outros órgãos para apoiar a Agência até a
formação do seu quadro definitivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Agradeço a V. Ex! por isso.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Antônio
Carlos, refiro-me às emissoras legalizadas. Tenho re
cebido diversas queixas em relação à fiscalização,
como se a Agência fosse um carrasco. Quer dizer, ori
enta-se muito pela multa. .

Não sei se há uma orientação da Anatel no
sentido de arrecadar. Acho que isso não seria um
fundo necessário para a Anatel, em termos de
arrecadação. A fiscalização deveria ocorrer mais no
sentido de orientação para que esses pequenos

radiodifusores pudessem realmente manter as suas
emissoras cumprindo os padrões técnicos normais,
mas que não houvesse multas exorbitantes, multas
que a fonte de recursos da própria emissora não
consegue pagar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Quero agradecer, em nome da
Presidência e da Relatoria desta Comissão, ao Dr.
Antônio Carlos Valente, que terá de se retirar, os
esclarecimentos prestados por V. Sa.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Sr. Pre
sidente, peço apenas ao Dr. Antônio Carlos Valente
que, se puder, remeta a nossa Comissão material da
organização, o organograma e as alterações que
aconteceram. É claro que V. Sa. deve ter lá a situação
organizacional da Agência. Indago se V. S! poderia
encaminhar uma cópia desse material à Comissão.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Vou de
ixar aqui com a Secretaria da Comissão um conjunto
de informações, de forma ordenada, sobre a nossa
exposição. Se a Comissão necessitar de outras infor
mações, nós, da Anatel, estaremos à disposição para
passá-Ias.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- O orga
nograma consta desse material?

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Sim,
mas não sob a formade organograma; esse documento
abrange todas as áreas da Anatel e suas funções.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - É um
organograma?

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Não,
mas eu vou enviá-lo a \f.Exa. sem problema algum.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI- Obriga
do. Eu gostaria de recebê-lo.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALENTE - Sr. Pre
sidente, eu é que agradeço a flexibilização de V. Ex!, o
que vai viabilizar a minha ida para São Paulo. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Muito obrigado a V. S!.

Convidamos os três Presidentes e naturalmente
aqui as agências se fazem representar muito bem
pelos seus conselheiros. Mas quero agradecer de
forma especialíssima a deferência da Aneel, que aqui
está na pessoa de seu Diretor-Geral, Dr. José Mário
Miranda Abdo, a quem tenho a honra de conceder a
palavra.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Muito
obrigado. Muito boa-tarde a todos.

Saúdo, em primeiro lugar, a figura de V. Ex!, Depu
tado João Henrique, Presidente desta Comissão Espe-
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cial, que nos honra aqui com a oportunidade de poder
mos fazer um relato, um diálogo e uma discussão sobre
esses dois primeiros anos de funcionamento da
ANEEL, com a sua contribuição e a sua natural e ne
cessária interação neste momento-chave da constitui
ção, da gênese de uma nova coirmã, a Agência Nacio
nal de Transportes.

Saúdo também a figura do nobre Parlamentar,
Deputado Eliseu Resende, que certamente muito
poderá contribuir com a Agência Nacional de
Transportes, pois já foi possível contar com a sua
extraordinária contribuição na Agência de Energia
Elétrica, bem como na de petróleo, citada aqui pelo
nosso amigo, Dr. Eloi Fernández Y Fernández.

Sras. e Srs. Parlamentares presentes, técnicos dos
setores envolvidos, de petróleo, de telecomunicações, de
energia elétrica e de transportes, senhores da imprensa,
minhas senhoras e meus senhores, farei uso de algumas
imagens que preparamos para o dia de hoje, sintetizando
um pouco a nossa fala.

(Apresentação de transparências.)
Quanto à estrutura da apresentação, basicamente

há quatro itens: uma idéia da concepção e natureza da
Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica; a visão da
autonomia, como sendo um dos pilares importantes
para o seu plano de funcionamento; sua forma de
atuação; e a consolidação da autonomia, um olhar para
frente, alguns passos adicionais importantes.

Sobre a concepção da Aneel.
É importante dizer que as agências surgiram, e

surgiram não de um modismo, não de uma visão de
modernidade, de que era preciso criar algo de novo,
mas sim de uma visão de repensar o aparelho do
Estadq, uma mudança do aparelho do Estado, uma
mudança estrutural, fruto também de um movimento
que acontecia em alguns outros locais do mundo. Foi
uma tendência importante dar ao setor de in
fra-estrutura uma certa autonomia, uma importante
autonomia e independência, portanto sem misturar
aqueles papéis - e esta foi uma pergunta importante
aqui apresentada - de execução e, um novo papel, de
regular, de fiscalizar, com independência, sem mistu
rá-los. É de todo recomendável que essas funções
funcionem rigorosamente em separado: regular, fis
calizar e mediar, independentemente da função, em
separado, de execução.

Nasce assim, então, de uma vontade da
sociedade. É importante dizer - como segue o
caminho a Agência de Transportes - que cada uma
das nossas agências surgiu de uma vontade legítima
da sociedade. Foram criadas por lei, leis aprovadas
no Congresso Nacional, leis encaminhadas pelo

Executivo, que teve o seu mérito, mas o Legislativo
acresceu um merito extraordinário, não tenho dúvida
- e digo isso por ter vivenciado a época -, com
aprimoramentos importantes na formulação da lei
que nos criou. Há diplomas, itens e dispositivos
fundamentais nessa concepção que aqui foram
engrandecidos, na oportunidade de serem debatidos
e aperfeiçoados no Congresso Nacional. Isso lhes dá
legitimidade.

Estamos falando de setores de infra-estrutura
que são capital intensivo, cada um desses que aqui
mencionamos. O setor de Energia Elétrica tem uma
receita anual na casa de 25 bilhões de reais; a
demanda para investimento anual é da ordem de sete
a oito bilhões de reais. É muito recurso numa área de
infra-estrutura.

Além de capitais intensivos, são de longo tempo
de maturação. Não se faz uma hidrelétrica em menos
de quatro, cinco ou seis anos. Uma termoelétrica
necessita de aproximadamente três anos. E mais: o
tempo de recuperação desses investimentos não é
para especulador. Não tratamos de um setor de in
fra-estrutura para aqueles que querem lucro rápido,
não é para especulador.

Os contratos de concessão que assinamos não
são de um ano; são de vinte, trinta, trinta e cinco anos.
Como dissemos, é um casamento. Portanto, isso é
necessário, porque a prática exige, a realidade exige.
O desenvolvimento do País requer clareza e regras
duradouras. Ninguém assume um compromisso por
trinta anos com um campo minado, com um campo
que muda do dia para a noite, ao sabor do vento ou da
vontade de uma das par:tes. Tem que haver
estabilidade nessas regras.

No setor elétrico, essa reforma do aparelho do
Estado foi fundamental, porque um diagnóstico
importante no início da década de 90 revelava dados
importantes. O setor estatal teve o seu sucesso no
campo da energia elétrica. Não é sem esforço e sem
competência que o País constitui cerca de 50 milhões
de quilowatts no início da década de 90.

Teve o seu sucesso e teve as suas dificuldades,
o seu declínio, inadimplências generalizadas. Quem
haverá de se esquecer da chamada Lei nº 8.631.
Deputado Eliseu Resende, foram 26 bilhões de
dólares como Conta do Resultado a Compensar, as
chamadas CRC, porque as empresas tinham
remuneração garantida. A inadimplência estava
generalizada. Precisava haver uma mudança, mas
não tópica, e sim estrutural. Então, reestruturou-se
como um todo o setor elétrico brasileiro.
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No bojo dessa reestruturação, como ponto im
portante, corno marco fundamental, surge a agência re
guladora; não para fazer tudo. Não vai fazer obra. Por si
nal, não vai fazer obra nenhuma. Execução não, mas vai
desempenhar papéis fundamentais. Se misturar, não
será recomendável. Dificilmente funcionaria adequada
mente, no nosso ponto de vista. Mas é importante des
tacar isto: aqui estamos trocando experiências, dando
subsídios, não estamos formulando políticas. Às agên
cias não cabe o papel de formular políticas. A Aneel não
formula políticas. A Aneel implementa políticas defini
das no Executivo e no Legislativo. Somos implementa
dores de política.

Qual é a natureza da Agência? Um papel
importante. Surgiu como autarquia especial. Especial,
por quê? Com autonomia administrativa, financeira 
isso é fundamental- e de gestão. Mais adiante posso
explicar melhor. É vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, não é subordinada. E esta é uma
palavra-chave, pois há uma relação de vinculação;
não de subordinação. É importante essa diferença. A
Agência é autônoma, independente e especializada.
Essas são figuras chaves para o seu pleno
funcionamento.

Mas temos um controle externo, não estamos
acima do bem e do mal e nem poderíamos estar, de
maneira alguma. Dizem que as agências não são
controladas e que não há fiscalização sobre elas; mas
é claro que há, somos fiscalizados. Hoje aqui estamos
prestando subsídios e dando satisfações ao
Legislativo. É o Legislativo que nos fiscaliza. O seu
braço, o TCU, cumpre anualmente um papel de audi
toria sobre as atuações da Aneel. Somos fiscalizados
e prestamos contas à Nação. E é indispensável que
assim seja.

Somos reguladores, portanto, dos serviços
públicos de energia elétrica e implementamos
políticas. Como eu disse, não formulamos, apenas
implementamos.

Avançando, podemos dizer que a Aneel tem
quatro grandes papéis. Se pudesse dizer de forma
simples, os dois primeiros seriam: regular e fiscalizar.
E sempre, em cada um desses, temos as diretrizes
básicas. No regular, insere-se todo o segmento, toda
a cadeia de energia elétrica, desde a produção até os
agentes consumidores, e sempre dando um caráter
democrático à regulação.

É como digo: é fazer o novo de forma nova.
Nunca faremos uma regulamentação nova na calada
da noite. Não podemos surpreender nem consumidor
nem agente investidor. Esse é o desafio da Agência: o
equilíbrio dessa relação.

Fazemos mediante audiências públicas um
novo marco regulatório. E recebemos contribuições
de norte a sul do Brasil. Trata-se de um processo
democrático extraordinário, que dá oportunidade aos
consumidores para que também se manifestem,
assim como associações de consumidores e
investidores, exatamente para que se tenha
democratização nas oportunidades de investimento.

O setor elétrico abriu definitivamente as suas
portas a novos investidores. Não é só quem é do ramo
que pode investir no setor elétrico, qualquer novo
agente é bem-vindo. Democratizar essa oportunidade
e não manter o sistema fechado, como acontecia no
passado, é um pressuposto básico de clareza e
transparência.

Fiscalizar de forma ampla é essencial. E
fiscalizar de norte a sul, também com alguns
pressupostos básicos. Assim como citei na regulação,
também mencionarei em breves linhas que não se
trata de viver de cobrança de multas, até porque não
·precisamos, pois temos uma fonte financeira própria;
muito ao contrário, é ter na filosofia da fiscalização o
pressuposto da orientação e do caráter de prevenção.

Não nos interessa multar porque faltou energia.
Até puniremos, até multaremos, não abriremos mão
dessa prerrogativa; é o caráter exemplar. Mas é muito
melhor que, por antecipação, se evite aquele
problema. Isso é prevenir, é atuar antes.

Tudo é um desafio. Não estou falando de uma
cátedra em que dominamos todos os aspectos da
questão envolvida. Estou falando sobre um processo
de mudança cultural, de mudança estrutural. É
extraordinário o processo de aprendizado e de
melhoria da vida das pessoas, até porque só faz
sentido a vinda de uma agência - e assim temos dito
a nós mesmos, para que acreditemos na Aneel e
sejamos portadores, nesse novo tempo, desse poder
transformador - se esse for o objetivo. Isso é difícil e
importantíssimo, mas totalmente factível. É essa a
nossa crença, e os passos estão sendo dados de
forma importante nessa direção.

Há conquistas relevantes, como também há
dificuldades, pois se trata de. um campo complexo.
Falo do universo de um serviço público que é o mais
difundido na sociedade brasileira; falo sobre um
universo de 45 milhões de unidades consumidoras de
energia elétrica em nosso País. E por que digo
unidades consumidoras? Porque uma residência
pode ter quatro, cinco ou mais pessoas. Falo sobre
um centro comercial, enfim, são 45 milhões de
unidades consumidoras no Brasil. Portanto, é um
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extraordinário desafio para um serviço público
realmente essencial.

Ainda discorrendo sobre os papéis da Aneel.
Além de regular e de fiscalizar - e em nosso primeiro
ano de vida, como estamos repetindo agora no
segundo, estamos fiscalizando 100% das empresas
de serviço público de energia elétrica no Brasil. Foi
um verdadeiro mutirão nacional. E conseguimos
mediar.

Sobre a indagação do Deputado José Rocha,
destacaria o seguinte, já me adiantando: mais do que
dizer que aplicamos cerca de uma dúzia de multas
nesses 100% de fiscalização, muito mais nobre e
importante do que isso, aplicamos cerca de 4 mil
determinações e recomendações, que nada mais
foram do que posições de antecipação para evitar
problemas amanhã.

É como digo: não interessa punir as empresas
se faltar a energia. Se essa for a condição necessária,
não abriremos mão, mas é muito melhor avaliar qual
seria o esforço que deveria ter sido feito antes para
que a energia não faltasse. Nesse sentido, fizemos
cerca de 4 mil determinações.

Na segunda fiscalização, no ano de 1999, não
iniciamos por uma visão nova, mas pelas 4 mil
determinações, que foram feitas desde o Rio Grande
do Norte até o Rio Grande do Sul, para sabermos, em
primeiro lugar, a respeito do cumprimento das
determinações feitas no ano anterior.

Mediar é também um importante papel da Aneel
- e mediamos. Até agora, completando o segundo
ano de vida, foram cerca de 1.300 casos mediados
pela Aneel. Conflitos entre consumidores e
concessionários, entre concessionários, enfim,
conflitos diversos. Também fornecemos subsídios
para a regulação, para que ela seja feita numa direção
que evite ou reduza esses conflitos. Foram 1.300
casos bem sucedidos de mediação.

Há casos extraordinários, a exemplo da nova
figura que introduz a competição no setor elétrico, a
do "consumidor livre". É uma figura nova no setor
elétrico, poucos sabem, mas, na verdade, temos que
divulgá-Ia, porque todos precisam saber.

a consumidor de energia elétrica já pode
escolher o seu fornecedor. Como temos dito, o
consumidor de energia elétrica, pouco a pouco e mais
e mais, vai deixando de ser escravo da tomada. Hoje,
o consumidor acima de três megawatts - um pequeno
centro comercial já está acima dessa faixa, um shop
ping - já pode escolher um novo fornecedor de
energia, sem mudar de lugar. E ainda o acima de 0,5

megawatt, se for atendido por energia oriunda de
uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH).

A Aneel mediou casos importantes, como no
caso de um relevante consumidor em São Paulo, a
Carbocloro, que já havia atingido essa condição de
consumidor livre e podia fazer a opção. Mas a
distribuidora entendeu que não, que ela não seria
livre. Instaurou um típico conflito que veio para a
mediação da Aneel. E, num verdadeiro pequeno tribu
nal de julgamento administrativo, demos um parecer
favorável a uma das partes, no caso, ao consumidor.
Declarado consumidor livre, ele foi conquistado por
um agente comercializador, que é também uma figura
nova no setor elétrico, pois não há mais só o gerador,
o transmissor e o distribuidor, há também uma quarta
figura, o comercializador, que é um agente autorizado
pela Aneel.

Portanto, um agente do Paraná conquistou esse
consumidor em São Paulo, chamado Carbocloro. E
como conquistou? Uma vez declarado consumidor
livre pela Aneel, houve redução na sua tarifa. Quem
lhe ofertou oportunidade de conquistá-lo, assim o fez
oferecendo-lhe vantagens. E com tais vantagens, ele
ganhou, certamente, competitividade em seu
negócio, o que o fará gerar mais emprego e ajudar no
desenvolvimento do País. Foi bom. Ganha a
competição, cresce a competição.

Dei um exemplo, mas há outros, como o Metrô
do Rio de Janeiro, que também exerceu sua condição
de consumidor livre. Para isso teve que pagar pelo
uso da rede elétrica. E aí é um trabalho importante da
regulação, pois a toda a rede elétrica nacional - e
nesse aspecto há certa similaridade com a área de
transportes -, seja uma autopista, que dizer, uma
linha de 500 mil volts, ou uma linha de baixa tensão, a
qualquer rede elétrica nacional, a lei garantiu o livre
acesso. E a Aneel regulamentou o livre acesso.
Qualquer um pode usar as redes elétricas brasileiras,
ou consumidor ou gerador, independentemente de o
dono dessa rede ser privado, estatal ou federal.

O SR. DEPUTADO BASíliO VlllANI- Descul
pe-me a curiosidade: as linhas não são privatizadas?
As linhas não foram privatizadas?

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Temos
dois tipos: há linhas que foram e outras que não. Veja
bem, a rede de transmissão associada a uma
empresa tipo distribuidora, a exemplo da Light, foi
privatizada junto com a distribuidora. As redes de alta
tensão que fazem parte da Light e da distribuidora
Light também; mas os grandes troncos de
transmissão federal, esses não foram privatizados.
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Então, existem hoje grandes redes de
transmissão federais, por exemplo, de'propriedade de
Furnas, estaduais, como a da Cemig, ou privadas,
como no exemplo já citado da Light, ou da Coelba e
assim por diante, em 230k/volts.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VlllANI - Por fa
vor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Deputado, faça as perguntas depois.

O SR. DEPUTADO BASílIO VIllANI - É difí
cil. O assunto é tão complexo! Achei interessante
essa abordagem de V. Si!. O Presidente que me des
culpe, mas estou sentindo que V. Si! está muito bem
preparado, e pode colaborar conosco, trazendo essas
informações.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Vamos deixar que o Dr. José Mário Miranda
Abdo conclua a palestra.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Depu
tado Basílio Villani, estamos às ordens para colaborar
agora, durante os debates, e até depois, se necessá
rio for.

Deputado Basílio Villani, eu diria que, nessa li
nha, independentemente de quem seja o proprietário
da rede elétrica, está garantido o livre acesso. Qual
quer um pode usar aquela rodovia, pagando pedágio
pelo seu uso. Quem estipula o preço do uso da rede
elétrica, seja em qual nível for - ou aquela rede de ba
ixa tensão que chega em nossas residências; ou a de
média tensão, que passa pela periferia da cidade e
dentro dela; ou a autopista, que liga São Paulo ao Rio
de Janeiro, a Goiás, a São Paulo, e assim por diante...
Para qualquer uma dessas redes está garantido o livre
acesso. O preço, o pedágio para usá-Ias foi definido
pela Aneel, em seu regulamento. Teria de ser a Aneel a
determinar o preço - entidade neutra, independente,
para estimular a competição. Se o próprio dono deter
minasse o preço nas redes elétricas de transmissão, a
competição poderia ser inviabilizada. Tem de haver
essa neutralidade para estimular a competição.

Seguindo essa linha, a Aneel tem também o
poder de outorga, que ela desempenha em suas
diversas formas: concessão, permissão, autorização.
Isso é feito para garantir tarifas justas e adequadas 
desafio importante - e para zelar pela qualidade de
serviço.

Nesse sentido, foi realizado um seminário
importantíssimo, há pouco tempo, em São Paulo,
sobre qualidade e tarifas. Fizemos uma pesquisa
nacional, e foram feitas revelações importantes,
envolvendo o consumidor. Perguntamos qual era a

sua visão, se ele achava que a tarifa deveria levar em
conta exclusivamente o bolso do consumidor - 32%
foram favoráveis -, ou se, além do bolso do
consumidor, deveria ser levada em conta também a
capacidade de investimento de quem fosse ofertar a
ampliação da energia, e 52% optaram pela segunda
alternativa. É uma visão interessante, que aumenta a
nossa responsabilidade no sentido de fazer tarifas
sempre justas e equilibradas.

A qualidade do serviço tem de melhorar, sem
dúvida. Nos contratos de concessão, é peça chave, é
a lei que nos cria, é a gênese. Fomos criados por uma
lei, depois veio um decreto de instituição da Aneel, e,
por último, um regimento interno. São as três grandes
peças da nossa formação: a lei que a criou, o decreto
da sua constituição e da sua estrutura organizacional e
o regimento para sua operacionalização propriamente
dita. E, de forma importante, vem depois o modus
operandi, ou seja, os compromissos, os direitos e as
obrigações do contrato de concessão. O contrato de
concessão é claro: melhorar a qualidade de serviço é
uma obrigatoriedade do distribuidor, e nós temos os
nossos parâmetros. Dizem: "Mas eu sei de um caso
que, em vez de melhorar, piorou". Felizmente, tam
bém estamos atrás disso e sabemos quais são esses
casos, porque fiscalizamos de norte a sul, cobrando e
tomando providências prévias, porque a qualidade de
serviço tem de ser mantida e melhorada. É uma exi
gência do contrato de concessão; não poderá ser di
ferente. Não importa se são investidos 1O, 20, 30, 40
ou 100 milhões de reais. Têm de investir o necessário
para promover o crescimento do seu mercado. Tam
bém não vale a desculpa: "No verão foi alto, e o meu
mercado cresceu não 3%, mas 10%, 20%". Não im
porta. Têm de atender a todo o crescimento do mer
cado na sua concessão, e promover a melhoria da
qualidade do serviço, conforme indicadores de quali
dade definidos por nós.

E vejam como cresce nosso País. A energia
elétrica é extraordinária, e tinha de ser, até porque o
nosso consumo per capita é baixo. O consumo per
capita no Brasil é cerca de menos de 190 quilowatt
hora/mês, enquanto que em países desenvolvidos
chega a ser cinco, seis, oito vezes maior. Mas cresceu
extraordinariamente. No início de 1995, esse número
estava próximo dos 130, e hoje já estamos próximos
de 200 quilowatt hora/mês. Isso tudo dá uma
dimensão extraordinária para o setor.

A taxa de crescimento de energia elétrica, em
relação à taxa de crescimento do PIB, é superior a
um. É um número importante. É diferente de países já
desenvolvidos, e tem mesmo de crescer para reduzir
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o nosso grau de pobreza. Há aqueles que ainda não
têm energia, e os que têm, mas cujo consumo é muito
baixo, revelando uma situação econômico-financeira
correspondente.

Nesse sentido, a energia elétrica cresce todo
ano no Brasil. A média histórica dos últimos cinco
anos tem sido da ordem de 5%. Mesmo neste ano,
com dificuldades econômicas, está crescendo na or
dem de 3%. Em países já desenvolvidos, cresce
0,1%, 0,2% ao ano. No Brasil, historicamente, esse
crescimento fica na casa dos 5%. Cinco por cento so
bre 60 milhões de quilowatts - que é a capacidade
instalada - equivalem a cerca de 3.000 mega
watts/ano. É muita energia! Só para V. Ex!! terem
idéia, a Bolívia, em toda sua história de vida, tem um
pouco menos de mil megawatts instalados. O cresci
mento do País equivale a três vezes o que é a Bolívia,
por ano. É um desafio extraordinário. E esse desafio
passa a ser adequadamente regular, criando estímu
los importantes à realização de novos investimentos
que levem a uma tarifa justa.

Estimular a competição em condições reais é
importante no setor elétrico. A competição é
indispensável, é um dos pilares do desenvolvimento.
Obviamente, uma competição com regras, que não
seja selvagem. Já temos casos importantes, e isso vai
se tornando realidade.

Assegurar a universalidade do serviço: um
número expressivo da nossa população ainda não
recebeu o benefício. Cerca de 10% das residências,
sobretudo em regiões isoladas da Amazônia Legal,
não têm ainda esse bem essencial, que é a energia
elétrica. É preciso universalizar a energia, para que
todos tenham acesso a ela.

Essa é a visão da Aneel. Em um planejamento
estratégico, definimos a visão da Aneel para 2005 
visão de futuro -, e vamos trabalhar nessa direção,
para que todos tenham energia, com qualidade. Os
que não têm acesso a ela, devem passar a ter; e os
que contam o benefício da energia passarão a tê-Ia
com mais qualidade, o que será conquistado ano a
ano, sempre no sentido progressivo.

Já abordei o assunto da fiscalização de forma
ampla.

E, sem dúvida, devemos melhorar a vida das
pessoas, senão nada disso ter~ valido a pena. É a
defesa dos interesses do consumidor.

Acelerando um pouco mais, em termos de es
trutura organizacional, acho que trouxemos importan
te inovação: uma ruptura com o paradigma burocráti
co do serviço público. A Aneel é diferente, as agênci
as são diferentes. A Aneel só tem dois níveis organi-

zacionais: ou é a diretoria com regime colegiado, o que
já é um avanço importantíssimo, ou são as superinten
dências de processos organizacionais. Só há dois ní
veis hierárquicos. Não temos uma série de chefetes ou
de caixinhas - a diretoria, o superintendente, o chefe
de departamento, o chefe de divisão, o chefe de ses
são. Negativo.,

O que seriam processos organizacionais? Em
uma agência, as ações não são estanques. Uma ação
de regulação precisa do feedback da fiscalização. É
extraordinário esse trabalho interativo! Na Procurado
ria-Gerai, por exemplo, é indispensável a figura de um
Procurador-Geral. A competência jurídica, as deman
das jurídicas são desafios extraordinários. A cada dia
estamos mais conscientes da importância do respeito
ao devido processo legal, e sabemos que é funda
mentaI bem concebê-lo e tratá-lo bem.

A Aneel é instância administrativa final- mostro
adiante -, mas entrar na Justiça contra ato ou decisão
dela é direito constitucional. Então, o respeito, mesmo
no processo de aplicação de penalidade, nunca de ar
bitrariedade. Se tivermos de checar, faz-se uma fiscali
zação ampla. Foi assim no Rio de Janeiro, foi assim na
quele blecaute de 11 de março. A Aneel fez amplo tra
balho de fiscalização e apurou responsabilidades. Não
acabou em nada. Foram responsabilizadas, em cada
um dos casos, no Rio de Janeiro, duas empresas dis
tribuidoras, dois meses depois da fiscalização, mas
com equilíbrio, com firmeza, com amplo direito de de
fesa. Podem recorrer da decisão, que foi aplicada por
um superintendente, ao diretor. Dessa decisão do di
retor, podem recorrer à diretoria colegiada como um
todo. Essa é a instância administrativa final. Não cabe
recurso ao Ministério, nem à Presidência da Repúbli
ca. É instância administrativa fina. Cabe recurso à
Justiça; é direito constitucional. E como temos casos
desse tipo; casos importantes.

Vejam, por exemplo, o caso do Espírito Santo,
em que a Aneel realizou um trabalho inédito no País,
de revisão tarifária - aquele processo mencionado
pelo companheiro da Anatel, Dr. Antônio Carlos
Valente. Chegou o momento, no caso do Espírito
Santo, previsto no contrato de concessão, de se fazer
a revisão tarifária, porque o reajuste é anual e a
revisão tarifária é periódica. Temos a periódica e a
extraordinária. A periódica, em princípio, ocorre a
cada' quatro anos. Alguns contratos anteriores à
Aneel têm números diferentes. A regra geral é a cada
quatro anos. Chegou a vez do Espírito Santo. Foi o
primeiro, em 1998. Umano depois - o último aumento
havia sido em 1997 -, em julho de 1998, em vez de a
tarifa aumentar - a Aneel fez um revisão tarifária,
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redistribuiu os ganhos de eficiência, a produtividade,
o que está previsto no seu contrato de concessão":',
ela foi reduzida em 3,4%, em uma époCa. de
economia estável. E mais: a próxima mexida na tarifa,
depois de julho de 1998 - foi quando ela abaixou - só
ocorreu um ano depois, em julho de 1999. Portanto,
de julho de 1997 a julho de 1999, em todo o Espírito
Santo, abaixou 3,4% em média. Nos órgãos públicos,
reduzimos em 0,1%; e na área rural, em 5%, com o
sentido de sermos socialmente mais justos. Essas
oportunidades são extraordinárias!

A estrutura é horizontalizada, portanto. Não é
verticalizada, cheia de caixinhas, e a gestão é por
processo, um negócio interessantíssimo, para que
todos façam parte. Não é bom, não é adequado que a
área jurídica - a Procuradoria-Geral é um exemplo
clássico - fique aguardando a sua vez para dar um
parecer abalizado. A gestão deve ser por processo,
na gênese, no começo da instauração de um
processo. Lá está o homem da regulação. o homem
da fiscalização, o homem da regulação econômica,
ou a senhora da regulação técnica, part!cipando
junto, e já, desde o início, com orientação jurídica
pertinente - funcionamento por processo, e não
departamentalizado. ,

É um aprendizado. Não nascemos sabendo.
Fizemos treinamento. No início da Aneel" dois anos
atrás - dou este testemunho - tínhamos umavi$ão,
uma intuição de que isso seria importanté, de,quea
atuação teria de ser integrada. Há dois anos, era uma
intuição; dois anos depois, uma firme convicção, ,eu
diria.

É difícil. Não é fácil trabalhar assim, integrado às
pessoas, mas é absolutamente importante para uma
agência que deve ter visão abrangente, e não
enxergar o assunto por partes. Épreciso avanÇar'pelo
tempo, no que diz respeito à autonomia, para não ser
um ente vago. Autonomia como? Por quê? Chegar no
final do mês e pedir ao Governo a mesada para pagar
os funcionários da equipe não é plena autonomia.
Autonomia é ter fonte financeira própria. Autonomia,
portanto, com receita própria, com taXa de
fiscalização, que foi instituída em lei e que não
representou ônus adicional para os consumidores,
porque se utiliza de um tributo já existente, chamado
RGE. Então, não foi uma pressão sobre tarifa-foi de
uma dignidade extraordinária, por ter autonomia
financeira.

Em relação à decisão administrativa final,
conforme já mencionei, não cabe recurso ao
Ministério. Da decisão final da Aneel, recorra à
Justiça, se for o caso. Naquele exemplo que citei, do

EsPírito Santo, a distribuidora entrou na Justiça, por
ter, 8,ido contra a decisão da Aneel de redução da
tárifa. Um juiz deu a liminar, nós recorremos, e um
o~tro cassou a liminar. Finalmente, foi julgado o
mérito e vencemos. A Aneel teve parecer favorável, e
as~rifas foram realmente reduzidas - foram
mantidas, porque, desde aquela época, haviam sido
reduzidas.
" . A desapropriação para fins de utilidade pública
é uma figura importante.

. Como mencionou o Dr. Carlos Valente, é impor
tante que todos a tenham. Entendo que a agência de
t~nsportes também deva ter esse atributo, se for da
sua natureza. A Aneel já o tem; outras, não. Estamos
realizando importante trabalho integrado das agênci
as, buscando a uniformização. Esse item é importante.
Há um novo enfoque das agências. Até então, para im
plantar uma faixa de passagem por linha de transmis
são, para desapropriar área para implantação do re
servatório' de uma hidrelétrica. tinha de haver um de
,ereto do Presidente da República. Agora, é resolução
'd~ Aneel, declaração de utilidade pública. Como eu
digo, mais do que poder, recebemos uma responsabi
lidade extraordinária, porque estamos trabalhando
com direitos civis, com direitos públicos. Sabem como

'fazemos? Estamos construindo o novo - temos cons-
ciência disso -, mas de nova forma.

,Se chega determinado agente com concessão
da Aneel para implantar uma hidrelétrica e pega o ato
da·, declaração de utilidade pública em um processo
fidministrativo... (Inaudível. Corte na gravação.) Em
relàção à Aneel, qual foi a porcentagem de negocia
ção amigável que esse agente promoveu junto à socie
dáde envolvida? Quantas propriedades particulares
estio .envolvidas? Cem, mil? Quantos por cento delas
já chegaram a entendimento amigavelmente? Nenhu
ma? Dez por cento? Então, não há declaração de utili
dade pública da Aneel. Recomendamos que voltem às
bases,'promovam um processo de discussão, de bus
ca amigável e, aí, sim, quando chegarem a 60, 70, 80,
90% de soluções amigáveis, aqueles casos absoluta
mente indispensáveis recebem o ato de declaração
pObtica da Aneel, em respeito às propriedades, ao di
reito'civil.

. Mandato fixo e não-coincidente dos diretores é
um ~em importante para a autonomia da Aneel. É fun
damentai ter mandato fixo e não-coincidente, para
que a renovação não seja de todos ao mesmo tempo.

O reajuste ou a revisão de tarifa é um instituto
que já mencionei.

A definição de padrão de qualidade de serviço é
um: item importante, de autonomia, e cabe à Aneel
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tentar melhorar a vida das pessoas. Se há cinco anos
havia um padrão de qualidade, estamos agora com
outro regulamento, aprovado em audiência pública,
que, a partir do início do ano que vem, aprimora os
padrões de qualidade, os indicadores de qualidade
de serviço, para melhorar a qualidade de vida do
consumidor, não tenham a menor dúvida.

Equipe própria - este item é indispensável.
Houve uma pergunta sobre o assunto, e adianto que a
equipe própria é fundamental para termos a nossa
economia, a nossa personalidade, a nossa cultura
própria, desenvolvida, sem que haja dependência de
outro agente. E como é que a lei nos concedeu isso?
O Deputado Eliseu Resende se lembra muito bem
disso. Leva tempo formar a equipe definitiva mediante
concurso público. A Lei nº 9.427, que constituiu a
Aneel, dispôs que teríamos uma contratação
temporária pelo período de três anos, mediante
processo seletivo público. Foram 1.500 candidatos
em todo o Brasil, para selecionar 150 candidatos.
Fomos atrás das melhores pessoas, e naquele
processo seletivo, com apoio externo, selecionamos o
pessoal, de norte a sul. No caso da Aneel,
diferentemente, optamos, no decreto que nos criou,
no decreto que tratou da nossa formulação, por definir
um número de pessoas que comporiam a empresa. A
escolha não seria livre, não ficaria a cargo de um
gestor. Hoje, somos nós; amanhã, serão outros.

Trabalhou-se na gênese da agência, na sua
concepção, na sua estruturação, e assim foi
concebido. No decreto de criação da Aneel consta
que ela terá no máximo 325 pessoas. Alguns me
dizem: "Não é pouco?". Eu diria que é o número
adequado. Assim foi pensado e estudado. São 325
pessoas, e a filosofia é a da descentralização. A Aneel
foi concebida assim. Seremos 325 pessoas em
Brasília, porque seria uma ilusão querer, de Brasília,
com o tamanho deste continente chamado Brasil, re
solver todos os problemas - do Piauí, do nobre
Deputado João Henrique, ao Rio Grande do Sul.
Seria uma ilusão. Não faremos um trabalho bem feito.
Portanto, é a filosofia da descentralização, mas uma
descentralização diferente: nós descentralizando
para nós mesmos.

A lei permitiu que fossem criadas por lei, e apro
vadas nas Assembléias Legislativas, agências des
centralizadas nos Estados. A Bahia, Estado do Depu
tado José Rocha, já criou uma agência estadual, com
funcionários do Estado, que segue o regulamento da
Aneel. A Aneel dá as instruções para que ela saia à
sua imagem e semelhança, para que tenha autono
mia, para que seus dirigentes tenham mandato e para

que ela receba recursos financeiros transferidos pela
Aneel. E já temos cerca de meia dúzia de agências
conveniadas com a Aneel - no Norte e no Nordeste
do País, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia,
no Pará -, outra meia dúzia em fase de estabeleci
mento de convênio com a Aneel, e outras tantas ainda
em fase de negociação. Tenho feito reuniões com o
Fórum Nacional de Secretários de Energia dos Esta
dos, para estimulá-los a criarem as agências, que são
fundamentais. Agências conveniadas com a Aneel
funcionando em cada Estado significam mais respeito
para com o consumidor.

Temos também a figura da contratação de
terceiros. Como fiscalizar de norte a sul, ou como
implementar todas essas regulamentações com 325
pessoas? São 325 pessoas e uma filosofia.
Descentralizar para os Estados e contratar pessoal.
Fizemos um trabalho extraordinário de contratação
pública para a fiscalização econômico-financeira.
Contratamos cerca de seis empresas experientes em
auditoria econômico-financeira e oferecemos um
treinamento de cerca de trinta dias, dentro da Aneel,
para terem familiaridade com o plano de contas do
setor de energia elétrica.

Nomeação do superintendente é um item im
portantíssimo. Em condições normais, em outros Mi
nistérios, quem nomeia é o Presidente da República. E
esses foram nomeados pela diretoria da Aneel. São
vinte superintendentes. Um órgão da imprensa infor
mou que havia seiscentos nomes indicados pelo Palá
cio do Planalto. Não conhecemos um. Nenhum desses
nomes chegou à direção da Aneel. Nomeamos os vin
te superintendentes, com autonomia total da nossa di
retoria colegiada extraordinária. Escolhemos as pes
soas que entendíamos serem as melhores, das Re
giões Norte, Sul e Nordeste.

Sobre a forma de atuação, já falei muito a
respeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Dr. Abdo, sou obrigado a pedir a V. Si! que resu
ma seu pronunciamento, porque alguns companhei
ros ainda intervirão, e dentro de instante teremos de
interromper a reunião, por causa da Ordem do Dia no
plenário da Casa.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Já
abordei uma série de pontos sobre o assunto. Temos
a figura do diretor-ouvidor, designado como tal. É ele
a ponte até o consumidor. Estamos com um processo
de call center em licitação, para ser implantado, com
um slogan importante, que funciona muito bem, na
agência do Pará: "Reclamação. Sr. Consumidor, pro
blema de energia? Reclame com seu concessionário.
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Ele tem obrigação de atendê-lo. Problema com seu carreira? Senão, vamos trabalhar apenas com times
concessionário? Reclame com a Aneel ou com a de aprendizes. Para lidar com o mercado altamente
agência do seu Estado, se já estiver implantada". competitivo e especializado como o atual, temos de

Sobre a descentralização, são aqueles casos ter gente de gabarito, recebendo salários dignos.
que já citei de agências já criadas. Sobre convênios Esse é um item importantíssimo. As agências de for-
celebrados, já falei também - é este azul clarinho. ma integrada estão trabalhando para que esses em-

Sem dúvida, a atuação da AneeJ só faz sentido pregados públicos possam, com autonomia, indepen-
para promover o desenvolvimento nacional e a defesa dência e dignidade, exercer seu papel, recebendo sa-
do interesse público, melhorar a vida das pessoas, lário digno.
como já mencionei, privatizando ou não as empresas. Processo próprio de avaliação e de desempenho
É indistinto para a Aneel privatizar ou não uma é outro item importante, no que diz respeito à autono-
empresa. Nós as tratamos de forma igualitária, mia administrativa, que também foi mencionada pela
porque prestam serviço público essencial. ANP. Uma forma própria de contratação de bens de

A missão da Aneel é promover o equilíbrio entre serviços a ser definida em lei, coisa que a Aneel e a
o interesse do consumidor e os interesses dos ANP não têm, mas que a Anatel detém na lei que é1-

agentes diversos. Como fazer justiça? Como tratar criou. São itens importantes que levam ao avanço.
com equilíbrio esses interesses? Como resguardar a Concluindo, como bem questionou o Presidente,
melhoria de vida do consumidor, sem matar o agente Deputado João Henrique, são alguns desafios a mais,
investidor? e alguns resultados importantes. Como desafio, des-

A consolidação da autonomia orçamentária e fi- tacaria que temos dificuldades. É um trabalho de es-
nanceira é outro item importante. Olhando para a forço, de carga permanente, porque se trata de mu-
frente, é fundamental termos essa unidade orçamen- dança cultural e estrutural. Há agências reguladoras
tária independente. Coincidentemente, são pontos americanas com um século de existência, e nós esta-
que vimos discutindo em conjunto com as agências mos completando dois anos agora, no dia 2 de de-
envolvidas, de forma integrada, trabalhando por es- zembro. É um trabalho de conscientização, de mu-
ses avanços. Devemos ter uma unidade orçamentária dança de cultura não só em relação a nós próprios,
independente, um orçamento sem contingenciamen- aos membros das agências, mas também aos agen-
to, sem cortes. É coerente que seja sem corte, até tes envolvidos. Para isso, imagino que também deva
porque temos uma fonte financeira própria. Não há por ser ampliada a oferta de geração, porque o País cres-
que haver contingenciamento. É muito importante para ce cerca de 5% ao ano, em consumo, durante a tran-
a autonomia das agências a administração do saldo fi· sição, para que haja um ambiente competitivo, que
nanceiro, se houver saldo financeiro daquela fonte pró- efetivamente se consolidará a partir de 2003.
pria, que seja administrado pelas agências. Quem Outo desafio é o desenvolvimento do Conselho
sabe, devolvendo ao consumidor, à fonte arrecadado- de Consumidores, que todas as concessionárias do
ra? Quem sabe, passando para o ano seguinte, en- Brasil têm obrigação legal de ter. Mas eles têm de ter
quanto não se estabiliza o orçamento das agências a pleno funcionamento, o que não ocorre atualmente,
cada ano? para que exerçam, cada vez mais, a participação com

Consolidação da autonomia no campo dos representatividade dos consumidores.
recursos humanos é um item-chave para a autonomia Quanto aos resultados, há coisas importantes.
das agências. Certamente, a agência que nasce Se existem dificuldades - e temos consciência delas
agora, a ANT, já pode começar com esses avanços -, temos também confiança de que os resultados têm
em relação a essas questões. sido importantíssimos. Houve fiscalização ampla,

Entendemos como fundamental regras próprias 100%. Algumas empresas não eram fiscalizadas há
para o concurso público. As agências correspondem a dez, vinte anos. Outras nunca foram fiscalizadas.
novo paradigma. Não é como contratar um novo fun- Agora, todas foram fiscalizadas nas quatro mil
cionário, dentro da categoria, entendida como impor- determinações.
tante, de emprego público, mas com regulamento pró- Quanto à mediação, 1.300 casos foram
prio. Que venhamos a gerir a remuneração dos empre- mediados.
gos públicos. Os limites estarão estipulados em lei. Regulamentação: chegamos a fazer cerca de
Seguem, é lógico, os limites constitucionais. Mas trinta audiências públicas, que são peças de
como administrá-los e fazer a contratação, não en- cidadania, de crescimento democrático, processos
trando logo, todos eles, necessariamente, no início da públicos de discussão dos regulamentos.



60648 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA cÃMARA DOS D'EPUTAÍ>oS Dezembro de 1999

Defesa dos direitos dos consumidores: terrios maiores. O entusiasmo predomina em relação às
tido avanços extraordinários na regulamentação des- dificuldades, sempre na certeza da defesa do
ses direitos. Se uma concessionária, por erro, cobrar a interesse público e da,construção de uma vida melhor
mais na conta de energia, tem de devolver a quarlJia para aspessoas.
em dobro. São itens importantes incorporados aos O SR.' PRESIDENTE (Deputado João
contratos de concessão e aos regulamentos. Para cor- Henrique)- O entusiasmo, com certeza, não falta, Dr.
tar a conta de energia, tem de haver aviso previa de Abdo.
quinze dias. Se o consumidor estiver inadimplente, não Passo a palavra ao Relator da matéria,
se deve cortar a energia, mas avisá-lo sobre sua situa- Deputado Eliseu Resende.
ção. Desta forma se estará agindo com mais r$Speito.
E assim por diante. O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Muito

Daqui para frente, sairá na conta de consumo- obrigado.
é um novo regulamento que está em debate, para en- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, tivemos
trar em vigor no ano que vem - qual o indicador de exposições muitos importantes de representantes da
qualidade de serviço, o chamado indicador individual Aneel, da Anatel, da ANp, que trouxeram, por certo,
dos consumidores; qual o limite máximo aceitável. E contribuições relevantes pàra as reflexões dos
se, em algum mês, for infringido o limite, a concessio- membros desta Comissão que vai elaborar o projeto
nária será penalizada, devolvendo aquele valor emfât:- de lei relacionado com a Agência Nacional de
ma pecuniária, diretamente, dando desconto na conta Transportes.
de luz ou devolvendo-o em espécie para o consumidor. Dentro desse quadro, gostaria de chamar a
São avanços extraordinários na defesa do interesse atenção dos Srs. Parlamentares envolvidos nessas
público. reflexões para alguns aspectos importantes.

As outorgas deixam de ser uma ação entre am" Assistimos a três exposições sobre as agências,
gos. Outorgas de concessão e de autorização AAra ilT)- referentes ao desenvolvimento de atividades econômi-
plantar uma hidroelétrica, uma linha de transmissão, cas distintas, mas com alguns pontos comuns. É im-
uma termoelétrica serão feitas por licitações públicas. portante dizer, em primeiro lugar, que o projeto de lei
Democratizam-se as oportunidades de investimento. desta Comissão reestrutura o Ministério dos Trans-

Na última semana, tivemos um sucesso emf~- .portes, a atuação do Governo Federal no campo dos
lação à Aneel, de forma inédita. Pela primeira vez,.. o transportes, e não apenas institui a Agência Nacional
que foi muito importante, corno já havia dito o D8putado dos Transportes.
Basílio Villani -, expansão de linhas de transmissãôe Talvez seja o caso de deixarmos claro em nossa
de autopistas da rede básica foram feitas mediante li- memória e em nosso raciocínio que ficou definido que
citação. Isso foi muito importante. Acabamos de licitar a agência regula a atividade econômica estratégica. É
uma linha importante em São Paulo, perto de BauOJ, bom que saibamos discernir o que sejam atividades
onde houve grande problema de desligamento de linha econômicas estratégicas. Há atividades que são
importante, de duzentos e tantos milhões de reais:- estratégicas e há as que não são estratégicas.
havia receio em relação a esse fato inédito. Foi um fT'I(.r " As atividades econômicas que não são
delo novo de edital, e poderia não aparecer concorren~ estratégicas não precisam ser reguladas, e as temos
te. Mas foi extraordinário. Recebemos pressão para no setor de transportes, como também no setor de
adiar a licitação. Tivemos cerca de dez pedidos deadi- peti'óleo.No setor de energia elétrica, não temos
amento, mas a Aneel não a adiou. Houve cinco propos- atividades econômicas que não sejam estratégicas. O
tas: dois consórcios internacionais, três consórcioS na.. que definiríamos como atividade econômica
cionais, para duzentos e tantos milhões de reais na1m- estràtégica? É aquela que explora um bem público ou
plantação dessas linhas de transmissão - neste caso,que presta serviço público.
em São Paulo. Mas também houve três proponentes No caso do petróleo, estamos cuidando
para a linha de Tucuruí, em Belém, e nenhum tostão espec:ificamente da exploração de um bem público,
sairá dos cofres públicos, desonerando-o, portanto, porque as reservas petrolíferas, assim como as
reduzindo o déficit público e dando oportunidade reservas minerais, são patrimônio da União. Então,
nova de investimento. Há muito o que dizersobre isso. estamos permitindo ao setor privado que explore um
Estamos à disposição. bem público, um patrimônio da União. Criamos a

O certo é que dificuldades existem,' mas' a agência para regular a exploração de um bem público
esperança de superá-Ias e as conquistas são - no caso, através de processo de licitação -, para
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assinar contrato de concessão. Mas, na linha de
petróleo, quando partimos para a área da
distribuição, ou para a área dutoviária, temos uma
atividade econômica relativamente estratégica, em
que não há necessidade da concessão licitada.
Nesse caso, a Agência Nacional de Petróleo dá a
autorização, outorga a autorização, sem licitação.

Ainda dentro da verticalização do setor do
petróleo, existem os postos de gasolina, e qualquer
um de nós pode instalar um posto de gasolina sem
qualquer autorização.lsso é feito para que possamos
discernir exatamente o que está e o que não está no
âmbito da atividade econômica estratégica, para sa
ber até onde vai a atriquição da agência ao conceder
ou outorgar a autorização, processos distintos de
outorga, e quando a j atividade econômica - não
obstante, verticalizada - não esteja envolvida nas
atribuições da agência. .

No caso do setor elétrico, temos também a
construção das usinas hidroelétricas, que é a geração
de energia hidroelétrica. Aí, estamos explorando um
potencial hidráulico que é igualmente um monopólio
da União, previsto na Constituição.

As linhas de transmissão são .bens públicos,
assim construídos, e a distribuição é uma prestação
de serviço público. No caso, a Aneel faz as
concessões, mediante licitação, em cada um desses
casos.

Como se trata de grandes investimentos, há
uma observação nesse ponto. Tanto no caso do
petróleo quanto no caso da energia elétrica,
definiu-se o livre acesso para o setor de transporte
dutoviário em relação ao sistema de transmissão. Aí,
o concessionário ou a pessoa autorizada para
construir uma dutovia, ou que tenha a concessão de
uma linha de transmissão, é obrigado, de acordo com
a lei que criou as agências, a conceder livre acesso
ao sistema de transporte, ao sistema de transmissão.

No caso das telecomunicações, não estaremos
explorando um bem público; estaremos num
processo de prestação de serviço público. Aí,
novamente, é um contrato de concessão, mediante
licitação.

Como transferimos isso para o setor de
transportes? Nesse caso, precisamos ter cautela na
reflexão, porque nem todo serviço de transporte é
considerado prestação de serviço público. Apenas
regularíamos - ou regulamos hoje - o transporte
público de passageiros. Normalmente, o transporte
de cargas não é regulado. E permitimos sempre o
livre acesso.

No caso da ferrovia, é o chamado tráfego mútuo;
no caso do porto, é de uso público, onde a autoridade
portuária concede a atracação nesse ou naquele
berço, independentemente de esse ou aquele berço
pertencerem a este ou àquele permissionário ou
concessionário do porto. No que se refere ao
transporte de passageiros, temos a problemática do
transporte urbano, do transporte intermunicipal, do
transporte interestadual e do transporte internacional.
Aí, tanto no caso do transporte por ônibus como no
caso do transporte aéreo, não temos propriamente
uma concessão. Temos a figura da permissão. Por
isso, não são concessionários, são permissionários.
Mas as Iinhas,igualmente, são concedidas por
licitação.

Quanto ao transporte de carga, não há
nenhuma idéia de regulamentar esse tipo de
transporte. Ou seja, o caminhão entra na rodo~ia sem
nenhuma autorização governamental, tem livre
acesso, livre iniciativa, assim como o automóvel entra
na rua, numa estrada sem pedir permissão a
ninguém. O transporte individual de passageiros e o
transporte de cargas são tipos de transporte
totalmente desregulado. No caso também da
navegação, não regulamos a cabotagem e o
transporte fluvial lacustre.

Essas considerações são para que os
Parlamentares fiquem bem conscientes do cuidado
que devemos ter ao legislar.

Gostaria de contar com o apoio dos membros
da Comissão para esse fim, para, no intróito da lei,
podermos falar alguma coisa sobre a política de
transportes e discernir, diferenciar bem as atividades
de transporte que serão reguladas e as que não
serão. Esse deverá ser o instrumento básico para se
fazer legislação sobre esse setor.

A outra observação que gostaria de fazer diz
respeito à contratação de servidores durante um
período de três anos, tanto no caso da ANp, quanto
no caso da Aneel.

Esses dois setores eram totalmente estatizados.
No caso do petróleo, só a Petrobras podia fazer qual
quer coisa na indústria do petróleo, seja no campo da
exploração do·petróleo ou do gás, seja no campo da
pesquisa, seja no campo do sistema dutoviário, seja
no campo dos terminais para petróleo e derivados de
petróleo, seja no sistema de tancagem, seja no siste
ma de refino. Portanto, não havia dentro da ANP qual
quer recursO humano disponível que pudesse ser
usado imediatamente para fazer todo o levantamento
das bacias éedimentares do Brasil, nem estudos geo
lógicos para municiar a ANP de instrumentos para
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abrir licitações, como já está acontecendo, de novos O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Exata-
postos de petróleo no País. Houve necessidade de mente, com funcionários dos Estados, criadas por leis
contratação de pessoal especializado. Daí a abertura dos Estados. A Aneel não tem funcionários nos Esta-
que se deu para a contratação, num período de três dos.
anos. O SR. DEPUTADO BASíLIO VllLANI - Com

Além disso, a lei estabeleceu que funcionário da referência à energia elétrica, os Estados Unidos pos-
agência não deve ser recrutado de concessionário. A suem agência regulamentadora. V. S! sabe dizer se,
ANP procurou evitar trazer gente da Petrobras e das com relação ao transporte, também existe agência
distribuidoras para organizar os seus quadros. Daí a nos Estados Unidos?
necessidade dos três anos de contratação de O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Não,
serviços especializados. não tenho conhecimento. Na área de energia elétrica,

No caso da Aneel, igualmente, o setor elétrico, há uma agência federal; e há agências estaduais, que
na sua geração, principalmente, era totalmente nasceram primeiro. A cultura americana é diferente
estatizado. Agora, a Aneel é responsável pelo da nossa. Quanto ao transporte, talvez o Deputado
levantamento dos aproveitamentos hidráulicos Eliseu Resende saiba responder melhor.
existentes nos rios do Brasil, pela realização de O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - V. S!
licitações, com estudos prévios desses potenciais está se referindo ao sistema de transmissão de ener-
hidráulicos, sem poder e sem precisar contar com o gia elétrica?
apoio de empresas como Furnas, Chesf, Eletronorte, O SR. DEPUTADO BASíLIO VllLANI- Ele dis-
Eletrosul, e mesmo empresas estaduais. se, que nos Estados Unidos, a agência de energia

A Aneel também sentiu necessidade de ter esse elétrica tem cinqüenta anos. A nossa só dois anos.
dispositivo legal que lhe permitisse fazer a Então, a minha pergunta é a seguinte: nos Estados
contratação de técnicos especializados por três anos, Unidos há uma agência de transporte?
até que pudesse, através de concurso público, O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - No
organizar os seus quadros.Não sabemos se isso será Estados Unidos é diferente, tanto no caso de trans-
necessário no setor dos transportes. portes quanto no caso de energia elétrica.

Portanto, solicito aos nobres Parlamentares que Nos Estados Unidos, a energia hidroelétrica não
reflitam comigo sobre essa questão, a fim de que é predominante, a participação do setor hidroelétrico
possamos fazer a legislação adequada para esse é muito pequena. Lá é tudo na base de termoelétricas.
setor, levando em conta os ensinamentos colhidos Esse sistema dispensa o de transmissão, ou seja, o
das agências já instaladas. sistema de transportes.

O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI - Estou
Era o que queria dizer. me referindo ao transporte rodoviário, ferroviário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João O SR. PRESIDENTE (Deputado João

Henrique) - Vamos passar à fase de perguntas. Peço Henrique) - Se existe uma agência, nos termos da
a cada Deputado que diga a qual dos expositores que pretendemos criar?
estará dirigindo a pergunta - ou se ela é dirigida aos O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI - Isso.
dois -, para que eu possa encaminhar. O SR. DEPUTADO EllSEU RESENDE - No

Inicio, concedendo a palavra ao Deputado caso específico de transportes, quando se trata de Ii-
Basílio Villani. nhas interestaduais, é muito difícil que haja, nos Esta-

O SR. DEPUTADO BASíliO VllLANI- Sr. Pre- dos Unidos, porque o sistema é todo descentralizado.
sidente, vou dirigir-me ao Presidente da Aneel. Acre- Existem os poderes concedentes, no âmbito dos
dito que sua apresentação tenha sido um tanto preju- Estados e não em âmbito nacional.
dicada, em razão da metodologia e da complexidade O SR. DEPUTADO BASíLIO VllLANI- Qual o
dos assuntos. Mas ela foi muito importante. Por isso, grau de privatização da energia elétrica no Brasil?
gostaria de alguns esclarecimentos. Qual o percentual?

Desejo, inicialmente, cumprimentar o Presidente O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Nas
da Aneel que nos ofereceu verdadeira aula de organiza- distribuidoras, cerca de 80% do mercado de distribui-
ção e de entusiasmo. Com relação aos organismos re- ção já estão privatizados.
gionais, parece-me que S. Sa. falou em superinten- O SR. DEPUTADO BASíLIO VllLANI - E de
dência regional. Existem agências estaduais? produção?
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o SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Um
número bem inferior. Eu diria que, no sul do País, a
Gerasul; e em São Paulo, parte da Cesp - em torno
de 15% na primeira etapa.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VlllANI - Exis
tem metas de produção a serem alcançadas? Há
meta estipulada, no caso de produção? Qual seria
essa meta?

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Sim,
existem metas de privatização da geração da produ
ção. E é importante dizer que a Aneel não é condutora
dos processos de privatização. A participação da
Aneel nesses processos é no contrato de concessão,
que vai como parte integrante dos leilões de privatiza
ção. Mas não é ela quem os conduz. Se o órgão a ser
privatizado for federal, a privatização é definida no
Conselho Nacional de Desestatização, - CND, que
tem trabalhado, dentro de um cronograma, juntamen
te com o Ministério de Minas e Energia. Nesse caso,
ele propõe que no ano de 2000 avancemos para os
geradores federais, que são Furnas, Chesf e Eletro
norte.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VlllANI - Ótimo.
O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Gos

taria de fazer uma intervenção. Sr. Presidente, peço
que me desculpe.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Pois não.

O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - O Dr.
Abdo, na sua exposição, falou de passagem sobre
algo que considero o mais importante de tudo: quan
do se entra no processo de agências reguladoras e
no poder concedente.

Gostaria, inclusive, de pedir a atenção da nossa
Deputada Teima de Souza, representante do PT
neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Quero registrar a presença dos
Deputados Wellington Dias e Carlos Santana. O PT
está até predominando.

O SR. DEPUTADO EllSEU RESENDE - De
passagem, ele disse uma coisa que, na minha opi
nião, talvez tenha sido o mais importante de tudo o
que foi falado aqui. Quando há no processo de con
cessão da exploração de determinado bem público e
de prestação de serviço público um contrato de con
cessão bem feito e rigorosamente bem cumprido, a
privatização torna-se irrelevante - ou seja, a natureza
do controle societário do concessionário é irrelevante.

Se a Aneel assina com uma empresa contrato
de concessão de distribuição de energia, ou de

geração de energia elétrica, em qualquer Estado e
em qualquer região do País, não significa que a
empresa seja detentora do patrimônio. Ela vai
explorar aquele patrimônio por determinado tempo,
de acordo com certas regras que é obrigada a
cumprir, e devolverá o bem público no final do período
do contrato de concessão. Se o contrato for bem
cumprido, a natureza societária do concessionário é
irrelevante, seja público ou privado.

Quando se debate a questão do modelo das
concessões e das agências, é importante saber que
não estamos discutindo aqui privatização. Quando a
concessão é bem feita, a privatização pode vir como
decorrência ou não, sem que isso fira a soberania
nacional e a preservação estratégica do bem público
ou do patrimônio público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Deputado Basílio Villani, satisfeito?

O SR. DEPUTADO BASíLIO VllLANI - Por
sorte, o Relator nos deu uma lição. Tenho dúvidas, e
procuro ser o mais objetivo possível. Quanto ao siste
ma de administração por processos, no caso das regi
onais, elas já têm uma cultura diferente, porque são
estaduais. Como é que funcionariam essas agênci
as?

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Pas
saríamos essa cultura, esse modo de funcionamento
mediante convênios. A agência de determinado Esta
do - o Pará, por exemplo - já está conveniada com a
Aneel. O trabalho que ela vai desempenhar no ano
2000 é fechado através de convênio, para descentrali
zação. Nós transferimos os recursos, e as suas ativi
dades serão supervisionadas pela Aneel, mediante
aprovação de programa anual de trabalho. O que ela
realizará no ano 2000 está exposto num programa de
trabalho, discutido entre nós e eles.

O SR. DEPUTADO BASílIO VllLANI - Farei
uma última pergunta. Quando foi montada a Aneel, o
processo foi um pouco diferente desse de montagem
da ANP e de reestruturação do Ministério dos Trans
portes.

Com base na experiência que V. S! demonstrou
ter- e tenho certeza de que a tem -, pergunto: se não
tivesse sido criada uma agência, mas feita uma rees
truturação do Ministério de Minas e Energia, formula
da com o setor estanque, independente, com subordi
nação hierárquica, ainda haveria muita dificuldade
hoje, passado todo esse período?

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Penso
que a diferença é importante, Deputado Basílio Villa
ni. Creio que faz muito diferença, realmente. O setor
de infra-estrutura, de capital intensivo, que precisa de
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longo tempo de maturação e de retomo dos investi
mentos, precisa ser confiável, previsível, e de regras
duradouras, não de regras que mudam com o Gover
no, porque os contratos não são de quatro ou cinco
anos - são, como eu bem disse, de vinte, trinta anos.
Essas regras são formuladas para defesa do interes
se da sociedade e do desenvolvimento do País. Te
mos claro que autonomia e independência fazem par
te do modelo já acatado em outros lugares do mundo,
não importa onde. Esses dois anos de experiência si
nalizam claramente a necessidade de serem tratados
em separado como agência reguladora e fiscalizado
ra.

O SR. DEPUTADO BASíLIO VILLANI - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra a Deputada Teima de
Souza, do PT de São Paulo.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Ten
tarei ser concisa, mas tenho grande dificuldade, por
que também sou animada, como o expositor da Aneel.

Vou formular três perguntas, mas antes quero
fazer uma consideração. O último expositor afirmou
que as agências não teriam incumbência de ser
formuladoras de políticas - nós, pelo contrário, somos
os que determinam as linhas das questões políticas.
Começo falando um pouco das concordâncias e
discordâncias das questões que envolvem as
agências.

Em primeiro lugar, concordo que era preciso
reformar o Estado. Mas hoje, mais do que nunca,
tenho profundas dúvidas sobre se as deveriam ser
feitas como foram. Costumo dizer nesta Casa, de uns
dois meses para cá, que fui perdedora quanto à
concepção de Estado que aí está. Para mim, a
ausência de clareza sobre a soberania nacional, a
velocidade das privatizações e a impossibilidade de
se reciclar nessa mesma velocidade e ao mesmo
tempo todo o conjunto de técnicos, trabalhadores e
setores do nosso País, empurraram o Brasil para uma
situação bastante complicada. Mas como o meu lado
foi perdedor, tenho de fazer o possível para que o lado
ganhador não seja tão ruim como está se mostrando.
Não falo isso como petista xiita, porque sou
verdadeiramente envolvida com a questão nacional.
Não sou antiprivatista.

No domingo, o jornal Folha de S.Paulo publicou
a seguinte notícia: "Governo dá mais do que ganha
em privatizações". Vou ler alguns dados aos
senhores:

Os benefícios dados aos compradores
de estatais em privatizações, nesta década,
somaram 45 bilhões de dólares. O valor é
mais do que o dobro do ganho com as de
sestatizações. Estados e União arrecadaram
56 bilhões com a venda de patrimônio públi
co avaliado em 38 bilhões, gerando um
ganho de 17. O cálculo não considera o lei
lão de concessões.

O BNDES emprestou vinte bilhões aos
compradores. Outros benefícios significam
renúncia de 24 bilhões, e o levantamento
não indica necessariamente lucro às
empresas ou prejuízo ao Governo.

E a matéria segue falando dos prós e dos
contras. As últimas manchetes do jornal Folha de
S.Paulo, particularmente na segunda quinzena de
setembro, apresentam dados da Organização das
Nações Unidas sobre o modelo liberal de livre
mercado. Na realidade, ele não é tão livre assim,
porque a competição em maior grau só se dá com
países de economia absolutamente sólida, o que
não é o caso do Brasil, nem dos países da África ou
da Ásia.

O que aconteceu agora com a Organização
Mundial do Comércio dos Estados Unidos foi a
impossibilidade de qualquer discussão. Houve uma
série de reações que não foram do PT nem da CUT,
mas dos próprios americanos. Há algo errado com o
modelo. Isso precisa ser corrigido. Nem Margaret
Thatcher teve coragem de privatizar o que foi
privatizado em nosso País. Que estatais que foram
privatizadas? Quase 100%. Margaret Thatcher, por
ser a grande comandante da privatização na
Inglaterra, privatizou 15% das empresas estatais e
estratégicas no país.

Temos essa situação que considero muito difícil.
Gostaria de dizer que concordo com alguns pontos de
reforma do Estado, mas não concordo com o tipo de
reforma que foi feita. Não quero falar da reforma da
Previdência nem de outras. Aí vêm minhas dúvidas e
inquietações.

Antes de mais nada, estamos lidando 
parece-me que foi esse alerta que o Relator fez - com
agências de natureza diferenciada. As agências têm
por finalidade ser reguladoras. E tenho em mão uma
das últimas transparências que o senhor nos
apresentou, que mostra a síntese da atuação da
Aneel, informa que ela tem também como finalidade a
segurança aos investidores, o interesse público e o
desenvolvimento nacional. Não me parece que isso
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esteja acontecendo. Pode ser cedo, mas não me
parece. Precisamos ter cuidado com esse ponto.

Uma nova agência está sendo criada, mas já há
acusações de omissão, de não contar com le;s que a
estruturem. O Ministro - chamo-o de Ministro por ter
essa autoridade no setor - alega que há conhecimento
muito claro do sistema nacional viário, mas ele sequer
foi votado por esta Casa; e no entanto já estamos fa
zendo a agência.

Chamo a atenção de V. Exas. para outras duas
questões básicas: a Lei nº 8.666, que garante o
processo Iicitatório. Percebo que já há conflitos nesse
ponto, e temos também considerações feitas pelas
agências já desenvolvidas.

Gostaria de terminar dizendo que sou
absolutamente contra o modelo econômico
implantado. Ele é cruel. Hoje, temos 85 milhões de
brasileiros que contam com apenas dois reais por dia
para sobreviver, e há quase total ausência de
soberania e valor político de troca com outras nações.
É uma constatação.

A partir disso, e com todas essas dificuldades,
gostaria que os senhores pudessem me esclarecer.
Primeiramente, o Sr. Fernández; depois, o outro
senhor. Mesmo que seja com muitas dificuldades,
teremos de rever a questão econômica. O Governo
não terá saída. Não sou eu quem diz isso - os dados
demonstram. Temos exemplos na índia e na China,
que não adotaram o modelo competitivo com a
velocidade do Brasil e que apresentam maior
possibilidade de ter economia mais forte. Teremos de
analisar a questão. Não gostaria de ficar somente na
parte técnica; por isso aticei o ponto de vista político.

Pergunto aos dois convidados que tipo de
estudos serviram de base para que fossem tratadas
as questões de petróleo e de eletricidade. Que erros
já podem ser apontados? Não há demérito em
relação a isso. Como pessoas maduras, precisamos
corrigir os erros e apostar em acertos - para não
cometê-los ao criar a Agência Nacional de
Transportes, no que se refere à autoridade e à sua
função reguladora numa economia de mercado.
Finalmente - isso é o que mais me incomoda, e já
perguntei ao representante da Agência Nacional de
Petróleo - por que temos de mudar o processo
Iicitatório definido pela Lei 8.666, para as
modalidades de consulta e pregão, basicamente?
Parece que essa é também a preocupação do
Deputado Eliseu Resende.

Sei que são questões fortes, e gostaria de obter
uma avaliação muito sincera. Temos imensas
dificuldades de sobrevivência em nosso País.

Possivelmente eu esteja tão empenhada na reforma
de Estado quanto os senhores, talvez com outra
diretriz, com outra visão política. O testemunho dos
senhores nos dará uma direção, para que possamos
corrigir os pontos que devem ser corrigidos e evitar
conflito de autoridade, a fim de que essa agência seja
efetivamente reguladora e possa garantir a proteção
ao usuário e o desenvolvimento nacional- como é o
caso da Aneel. Trata-se de equação extremamente
difícil, mas espero que os senhores tenham pelo
menos algumas respostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Tem a palavra o Dr. Eloi Fernández y
Fernández.

O SR. EL61 FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ 
Deputada, a minha intenção, na apresentação que fiz,
era mostrar os principais pontos positivos em relação
à Agência Nacional de Petróleo, o que na nossa opi
nião deveria ser complementar, e o que nos falta na
ação regulatória, principalmente no que diz respeito
aos recursos humanos e à autonomia administrativa e
financeira.

Sem dúvida, cada um desses setores é muito
diferente do outro. A experiência que poderíamos
passar, no caso da ANP, de dois anos apenas, teria de
ser devidamente filtrada em relação à proposta de
elaboração da Agência Nacional de Transporte. Vou
dar um exemplo das diferenças que existem entre as
atividades da Agência Nacional de Petróleo e do setor
de telecomunicações e de energia elétrica.

A Agência Nacional de Petróleo trabalha com a
concessão de um produto - uma commodity. Ela não
trabalha com serviço, como acontece nos setores de
telecomunicações e de energia elétrica. Essa já é
uma diferença fundamental entre as ações dessas
agências - a do setor elétrico e a do setor de
telecomunicações regulam muito as tarifas dos
concessionários sobre o consumidor. O papel da
Agência Nacional de Petróleo não é regular tarifa; é
regular os contratos de concessão sobre a produção
de petróleo ou gás natural, que são commodities,
que vão ser produzidos pelo concessionário. Existem
grandes diferenças que vão ter de ser levadas em
consideração para criação da Agência Nacional de
Transporte. O que mais eu poderia agregar à
pergunta de V. Exa.?

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Não
poderemos deixar que haja conflito de autoridade,
quando formos regulamentar, até porque temos vári
os setores de transportes que sequer são reconheci
dos. O projeto que o Poder Executivo nos enviou é
muito omisso em relação aos transportes hidroviários
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e ao sistema portuário, como no caso da autoridade
portuária. Não se fala também em transportes ferro
viários. Esse projeto é nitidamente rodoviarista, o que
me parece absolutamente equivocado. Precisamos
fazer toda essa modificação. Como se trata de agên
cias diferentes, gostaria de saber a respeito da autori
dade regulamentadora, porque a Agência Nacional
de Transporte não pode incorrer em erro, indepen
dentemente de ela ter natureza diferente.

O SR. ELÓI FERNÁNDEZ V FERNÁNDEZ - No
caso da Agência Nacional de Petróleo, na mesma li
nha do representante da Anatel, não teríamos ne
nhum fato digno de registro, em função de diferenças
que possam ter ocorrido entre a agência e o Ministé
rio de Minas e Energia. Temos atuado de modo a que
não haja diferença alguma. A agência não é política,
mas um segmento implementador, que agrega ações
do Governo a diferentes políticas. .

Por exemplo, no caso do petróleo, o Ministério
definiu como política o aumento gradativo do gás nat
ural na matriz energética nacional, até que chegue a
10% ou 12%, em 2010 ou em 2012. Hoje ele
representa 2%, 2,5%. Essa é a definição política do
Ministério. A agência tem de implementar ações que
visem a atingir esse objetivo político. Essa é a
diferença.

Para agregar mais informação a essa questão,
basta observar que no mundo existem diferentes
formas de regulação. O Deputado Eliseu Resende
citou o caso dos Estados Unidos. No nosso modelo
de montagem de agências, a experiência que está se
implementando no Brasil, por parte do Legislativo e
do Executivo, é baseada em experiência dos Estados
Unidos. Se observarmos o que ocorre na Inglaterra,
na França e na Argentina, veremos que os modelos
dessas agências regulatórias são mistos com a
atividade da administração direta. Cada país tem uma
realidade diferente; eles não são cópias uns dos
outros. Nós também não estamos copiando de
nenhum deles.

Nos Estados Unidos, onde a presença das
agências é mais preponderante, há poucas agências
federais. Existem agências federais em alguns
setores que regulam ações muito específicas. A
agência federal que regula a exploração e a produção
de petróleo só o faz em off shore, não em terra. Em
terra, os Estados fazem sua regulação própria. Então,
nos Estados Unidos, em geral, a ação regulatória é
feita através de agência. Na Inglaterra não existe
agência regulatória. Departamentos dos próprios
Ministérios fazem o processo regulatório - eles têm
autorização para isso -, ou seja, mesmo na realidade

anglo-saxônica há distintas concepções de processo
regulatório.

Quanto ao setor de transporte desses países,
não os conheço. Portanto, não saberia dizer a V. Ex!!.
Mas acredito ser interessante observar as diferentes
experiências e realidades internacionais. Tudo isso
serve para podermos compor um modelo específico
para nosso País.

Em relação à questão do modelo econômico,
eles são muito diferentes do nosso, mas não estou
aqui hoje para falar sobre essa questão, apenas
sobre a experiência da ANP.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - De
pois conversarei com V. Sa. sobre isso. Peço então
que comece pela questão do processo Iicitatório, uma
vez que, pela ênfase do Dr. Eloi Fernández, talvez as
novas atribuições das agências sejam conflitantes
com a Lei nQ 8.666.

O SR. JOSÉ MÁRIO ABDO - Nobre Deputada
Teima de Souza, ia deixar para abordar esse assunto
em último lugar, mas atenderei à preferência de
V.Ex!!.

Essa modalidade de aquisição, diferente do que
determina a Lei nº 8.666, é resultado de um trabalho
das quatro agências: Anatel, Aneel, ANP e Vigilância
Sanitária.

Há um trabalho de - o Dr. Eloi Fernández
detalhou melhor na sua fala - uniformização das
agências e de busca dessa uniformização, de alguns
avanços importantes, como por exemplo os recursos
humanos. Nessa questão, uma agência é diferente
das demais. A Lei Geral de Telecomunicações
contempla isso.

A experiência da Anatel não foi feita para
aquisição ou contratação de equipamentos para
alguma obra, mas, sim, para fins de regulamentação
ou fiscalização. Seria melhor que o representante da
Anatel fizesse o relato - como fez brevemente, em
outra oportunidade - dos benefícios havidos. A Lei
Geral de Telecomunicações contemplou um
dispositivo próprio para a contratação de alguns itens
importantes na execução do trabalho de regulação e
fiscalização, que trazem vantagens na prestação
desse serviço à sociedade.

Há alguns pontos relevantes, como o da revisão
tarifária, quando contratamos universidades ou em
presas de auditoria para apoiarem trabalho de fiscali
zação ou de consultoria para apoiar o trabalho da re
visão tarifária. é nossa prática seguir o rito normal da
Lei nº 8.666, já que não somos contemplados de for
ma diferente. Mas vimos a exposição da Anatel sobre
os benefícios que teve com esse tratamento diferen-
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ciado. E vimos também discussões que acontecem no
âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo, no
sentido de aprimorar-se a Lei n!l 8.666.

V. Ex! fez três perguntas referentes aos estudos
que embasaram as agências. No caso de energia elé
trica, distinguiria dois grandes conjuntos de estudos.
Um é do início da década de 90, que se chamou
REVISE - Revisão Institucional do Setor Elétrico Bra
sileiro. Ele fez amplo e extraordinário diagnóstico, no
qual reuniu técnicos e dirigentes do setor elétrico bra
sileiro como um todo - visão até então unicamente
estatal-, sendo, portanto, riquíssimo. Apontou as difi
culdades, mas não teve facilidade em formular pro
postas. Porém, foi útil, importante como diagnóstico
de identificação das dificuldades dos óbices.

Outro grande estudo, no qual foi embasada a
reestruturação do setor elétrico brasileiro, foi
contratado pelo Ministério de Minas e Energia,
mediante licitação internacional, com exigências
importantes de participação de consultoria externa e
interna e um modus operandl interessante.

A consultoria internacional teria de ter parceria
com uma consultoria nacional, para reformulação do
setor elétrico brasileiro, apoiando-se naqueles dados
de diagnóstico do chamado Revise. Teve também um
modo de operação importante, com um grupo de
cinqüenta a cem técnicos brasileiros - fora a
consultoria nacional - que trabalharam em rodadas
diversas de discussões sobre as formulações e a
reestruturação do setor elétrico brasileiro.

Foi feita ampla discussão, que terminou no fim
do ano de 1996 e começou a ser implementada a
partir de 1997, amparada por lei. As propostas dessa
reestruturação conduzida pelo Ministério de Minas e
Energia sempre tiveram respaldo legal. Foram leis
importantes. Foi introduzida alguma coisa na Lei nº
9.427, da Aneel, e na Lei nº 9.648, com marcos
importantes.

É um ponto relevante no setor elétrico. Os
grandes marcos legais da reestruturação do setor
não são regulamentos, nem normas - são
dispositivos legais. Cito como exemplo a criação do
consumidor livre - figura importantíssima, gradativa.

A competição no setor elétrico não aconteceu
num ato só. Seguiu um pouco da cultura da terra. Em
1995, ele tinha uma gradação, em 1998 passou a ter
nova abrangência, e está sendo ampliado. Está tudo
previsto em lei. No ano 2000, terá nova gradação; em
2003 a Aneel pretende ampliá-lo.

V. Ex! abordou o assunto, e achei interessante
dar esse exemplo. Foram estabelecidos contratos
iniciais. A geração será de livre competição no setor

elétrico brasileiro. Até 2002 os contratos iniciais estão
estabelecidos. Por acordo entre as partes, os contra
tos estão formados. A partir de 2003, aqueles valores
já contratados de energia serão liberados gradativa
mente: 25% da energia gerada irão para o mercado
de livre competição. Em 2004, mais 25%, perfazendo
50%. E assim por diante. E o consumidor livre? Inici
ou-se em -1995, ampliou-se em 1998. Então já há
competição no setor elétrico. Sempre digo que ela já
está introduzida.

Vou mencionar um exemplo importante: o metrô
do Rio de Janeiro, que conecta as duas áreas - a de
transporte, que discutimos hoje, com a área de
energia elétrica, insumo importante de custos para o
setor do metrô.

O metrô do Rio de Janeiro era um consumidor
intensivo de energia. Verificando a legislação
existente, concluiu que já era consumidor livre. Ele
tentou negociar. Para o consumidor livre, a tarifa de
energia não é regulada; é negociada livremente com
o distribuidor. A distribuidora do Rio de Janeiro
entendeu que o metrô não era consumidor livre. Na
transição há dificuldades. Houve impasse, e o caso foi
mediado pela Aneel. E novamente a Aneel deu
parecer favorável ao consumidor, dizendo que este
era livre. Isso possibilitou a abertura de negociações
entre o consumidor e a distribuidora. E o metrô do Rio
de Janeiro, como consumidor, passou a ser cortejado
por outro comercializador de energia que queria
vender a ele. De maneira resumida, houve uma
disputa.

Temos dito aos distribuidores de energia elétrica
que eles devem cuidar bem de seu consumidor e
tratá-lo como cliente, pois poderá deixar de sê-lo. No
caso do consumidor do Rio de Janeiro, a empresa
distribuidora que atendia ao metrô disse que entrava
na disputa por não querer perdê-lo. Assim sendo, a
empresa tentou conquistar o consumidor, e para tanto
teve de baixar as tarifas. O metrô não mudou de
fornecedor, ou seja, continuou consumidor da
distribuidora do Rio de Janeiro, mas esta teve de
baixar o valor de suas tarifas. Conseqüentemente, o
preço da tarifa do usuário do metrô do Rio de Janeiro
não aumentou, já que o importante insumo de energia
elétrica foi renegociado. Esse é um ponto importante.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. José
Mário Miranda Abdo, quanto a essa questão, não há
possibilidade de cartelização? Por estarem mantendo
a mesma tarifa, não existe a possibilidade de forma
ção de cartel?

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Creio
que isso não é possível, pois a tarifa é negociada
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caso a caso, sendo que um perde e outro ganha.
Além disso, temos também alguns mecanismos que
dizem respeito à defesa da concorrência.

A Aneel fez regulamento próprio - o qual passou
por audiência pública -, que trata claramente do con
tingenciamento do poder de mercado. Isso foi feito a
fim de se evitar a situação citada por V. Ex!, Deputado
José Rocha. Além disso, firmamos convênio com a
Secretaria de Direito Econômico - SDE, e com o Con
selho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
para estarmos garantidos quanto a instrumentos da
defesa da concorrência e evitarmos problemas de
cartelização. Eu não seria sincero se dissesse que
não há riscos. Os riscos existem, mas também exis
tem medidas de cautela em relação a isso.

A Deputada Teima de Souza falou a respeito de
erros que não podem ser cometidos pela ANP. Sob
meu modesto ponto de vista, creio que há condições
importantes, que devem ser observadas tanto pela
ANP como por outra agência reguladora de serviço
público essencial e de natureza econômica e
estratégica, como mencionado pelo Deputado Eliseu
Resende.

Como item relevante, cito o fato de se tratar de
autarquia especial. A figura de autarquia especial tem
autonomia financeira, administrativa e de gestão.
Esses itens são relevantes. Além disso, creio ser
importante não formular políticas. Se a agência
enveredar por esse caminho... Na realidade, a
agência é uma implementadora de políticas.

Outra questão relevante, embora desafiadora,
diz respeito à necessidade de se buscar equilíbrio en
tre o desenvolvimento nacional, representado pelo
papel dos investidores, e a defesa dos interesses dos
consumidores. A busca desse equilíbrio é um grande
desafio e constitui fiel de balança. Para tanto, é
necessário ter isonomia, regras duradouras e
previsibilidade. Ninguém pode fazer um regulamento
da noite para o dia, ou na calada da noite. O processo
de participação é importantíssimo para uma agência.
As pessoas não podem fechar-se em quatro paredes
para tomar as decisões.

No que se refere ao processo de participação,
estamos realizando audiências públicas. Já foram
feitas mais de trinta; algumas delas fora de Brasília.

Além disso, de uma forma ou de outra, é preciso
não centralizar tudo em Brasília. Não será daqui que
resolveremos todos os problemas nacionais. É preciso
levar em consideração a figura da descentralização.

É necessário redistribuir os ganhos de
produtividade. Com isso, interesses são respeitados
e, em determinados momentos, podemos ter marcos

importantes de modicidade tarifária. A exemplo disso,
cito a redução de tarifa ocorrida no Espírito Santo. É
preciso transferir ganhos de produtividade aos
consumidores. Deve-se respeitar o ganho, desde que
ele seja aceitável e razoável para o distribuidor que o
repassa ao consumidor.

A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA - Obri
gada, Sr. José Mário Miranda Abdo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Estou considerando de altíssimo nível
nossa audiência pública, mas é dever desta
Presidência comunicar aos Srs. Deputados que a
Ordem do Dia já foi iniciada, apesar de ainda não ter
começado a votação nominal. Por isso, caso algum
Parlamentar deseje fazer qualquer indagação, que o
faça de maneira extremamente breve. Aos
expositores, solicito que respondam também de
forma rápida, pois, regimentalmente, deveria encerrar
esta reunião.

Concedo a palavra ao Deputado Wellington
Dias, representante do PT do Estado do Piauí.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Obri
gado, Sr. Presidente.

Desejo fazer duas perguntas a respeito de
considerações feitas anteriormente. A primeira delas
é com relação à equipe própria e comum. Na
avaliação de V. Sas., ela é uma regra geral para as
agências, ou é parte de uma situação específica e
típica das duas agências citadas?

A outra pergunta se refere ao fato de a Aneel
trabalhar com agências estaduais. Para ter autonomia
e independência, uma das alternativas propostas é
de que a agência nacional crie uma taxa, ou seja, de
que haja a cobrança da taxa da agência. Como ficam
as agências estaduais, no caso da autonomia e da
liberdade defendidas para a agência nacional?

Sr. Presidente, eram essas as duas indagações
que tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Tem a palavra, inicialmente, o Dr. Eloi
Fernández y Fernández.

O SR. ELOI FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ - A
questão relativa aos recursos humanos, que levanta
mos como um dos pontos fundamentais para a auto
nomia das agências, está sendo discutida hoje, no
âmbito do Poder Executivo, entre as três agências. O
resultado dessa discussão está sendo levado ao Mi
nistério de Orçamento e Gestão, que é o responsável
pela questão de pessoal, e à própria Casa Civil. Isso
eslá sendo feito no sentido de que haja uma formata
ção única. Obviamente, será feito o encaminhamento
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de tais resultados ao Congresso, a fim de que o mo
delo seja aprovado. Essa questão visa estabelecer
um critério único de procedimentos de concursos,
adequação desses recursos humanos às agências
etc. Não sei se respondi à pergunta do nobre Deputa
do.

Hoje, na realidade, cada uma dessas agências
é diferente. Atualmente, a ANP trabalha com um
quantitativo da ordem de 250 pessoas, em termos de
contratos temporários, autorizados pela Lei do
Petróleo durante o prazo de três anos. Assim sendo,
até o início de 2001, há a autorização desta Casa
para esse tipo de funcionamento. Entretanto, a idéia é
de que um projeto de lei venha a ser encaminhado ao
Legislativo, a fim de que seja aprovada uma proposta
única para todas as agências. Ou seja, pretendemos
que seja criado um procedimento que estabeleça as
regras relativas aos recursos humanos das agências
reguladoras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concedo a palavra ao Sr. José Mário
Miranda Abdo.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Depu
tado Wellington Dias, do ponto de vista da Aneel, a
equipe própria é indispensável. Deve ser regra geral
que cada agência possua a sua equipe própria. O pa
pei é diferente; a cabeça é diferente; e se trata da cons
trução de uma formação diferente. Na realidade, é algo
parecido com os agentes que atuam no setor, mas
com diferenças extraordinárias. Tais diferenças pas
sam, necessariamente, pela constituição de nova equi
pe e por sua capacitação. Não temos, naturalmente,
essa cultura de reguladores, mas a estamos desenvol
vendo por meio de convênios com universidades e
com agências de outros países. É indispensável uma
equipe própria, permanente, definitiva e com interes
ses focados para a defesa do interesse público - e
esse é o papel das agências.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - De
sejo apenas complementar que, no caso da Aneel,
além das agências estaduais, a vontade de criação
depende primeiramente do Estado; depois, caso haja
interesse, depende de um convênio das partes com a
Aneel. Em decorrência do quadro restrito de pessoal,
no caso da Aneel, a falta desse instrumento não difi
culta sua atuação nacional?

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO -Isso é
verdade. É importante levar em consideração as figu
ras da descentralização e do convênio, pois entende
mos que essa é a forma mais eficaz.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - A lei não
obriga?

o SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Não. A
lei não obriga. Apenas reconhece a possibilidade,
porque a administração da energia elétrica é de com
petência exclusivamente federal. De fato, a lei criou a
possibilidade de delegar essa competência mediante
convênio com o Estado. Se por um lado ele não é na
tural, nem surge espontaneamente, existe a vanta
gem de ser alcançado por um trabalho de conscienti
zação. Os Estados não se têm mantido indiferentes.
Alguns têm velocidades diferentes, mas não são indi
ferentes, porque são tantas as razões, são tantos os
ganhos para atendimento ao consumidor, que se jus-
tifica. .

No que diz respeito ao recurso próprio, a origem
é uma só: a taxa de fiscalização que é arrecadada
para a Aneel. E a Aneel, mediante convênio, transfere
parte desse recurso financeiro para a agência
estadual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Pois não, doutor.

O SR. ELOI FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ 
Deputado, em reJaçã 'à questão da descentralização,
não falei isso em momento algum. A opção da ANP
também é pela descentralização. Então, esse tem
sido o caminho buscado por ela na ação de fiscaliza
ção no local. Nem no caso da Aneel, nem no caso da
Anatel existem situações desse tipo. No caso do gás,
a Constituição prevê que o monopólio da distribuição
de gás é atribuição dos Estados. No caso da ANp, a
responsabilidade é pela produção e pelo transporte
de gás. Quando se chega à fase de distribuição, ela
passa a ser atribuição do Estado. Então, parte da re
gulação dessa atividade econômica é da União e ou
tra parte é dos Estados, Esse é um modelo diferente,
nessas duas outras áreas. Como observação ao estu
do de V. Ex!!, esse pode ser um dado interessante a
mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Com a palavra o Deputado Airton
Cascavel, do PPS de Roraima.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Sr.
Presidente, quero elogiar o Sr. Abdo pela eloqüência
e por seu entusiasmo - o Sr. Eloi é também um entusi
asta.

Serei bem objetivo. Dr. Eloi, o povo brasileiro
está lá na ponta, na bomba do posto, onde acontecem
as coisas, e há o processo de cartelização.

Vou citar como exemplo a cidade de Manaus,
que tem até uma CPI em relação aos postos. Eles
conseguiram cartelizar o preço. Ai se um posto
abaixar o preço em Manaus! É o lugar mais caro do
Brasil. Todo mundo se junta, e é na bala que se
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resolvem as coisas. Então, há um verdadeiro carte!. A O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - De
Assembléia Legislativa criou a CPI do silêncio, delegação para o Estado. Por exemplo: se há alguma
porque ninguém fala nada. Vai lá o distribuidor e se delegação para com um bem...
cala. Vão lá os donos de postos e se calam. O que a O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Não. A
agência pode fazer de concreto nesses casos? concessionária...

O SR. ELOI FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ - A O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Para
agência não pode atuar sobre o posto de gasolina. O a concessionária estadual, não?
Deputado Eliseu Resende já explicou essa ação da O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - São
ANP. O que a ANP pode fazer é levantar informações duas delegações distintas. Para uma, mediante con-
suficientes para que os órgãos responsáveis pela trato de concessão, o Estado transfere...
questão do direito econômico possam acionar o le- O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - A
'vantamento da existência de um cartel, e então acio- União, para o Estado?
nar esses postos de gasolina. O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - É. A

A ANP pode fornecer informações, desde que União transfere para o Estado a delegação, para ex-
sejam solicitadas. Ela não tem como interferir na ação piorar e prestar aquele serviço público, com direitos e
~esses postos de revenda. obrigações constantes do contrato de concessão.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Essa é uma condição.
Cabe a quem fazê-lo? Outra delegação é regular e fiscalizar. Seria

O SR. ELOI FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ - outra delegação de competência para uma agência
Cabe ao Procon, à Asde, ao Cade e aos órgãos esta- ser criada, por lei, no próprio Estado. Vamos citar o
duais dessa natureza. caso de Santa Catarina. A distribuidora é estatal. A

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL _ É Celesc é estatal. Ela tem um contrato de concessão
assinado com a Aneel. Então, quem desempenha o

porque lá não está havendo a concorrência a que se serviço de prestação de serviço público é uma
propõe o objetivo. concessionária estadual, com direitos e obrigações,

O SR. ELOI FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ - como se fosse outra qualquer. É indistinto para a
Essa é uma realidade que independe do processo de Aneel ser uma empresa privada ou pública. Nesse
existência dessas agências. caso, é pública. Independente disso, o Estado de

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Cla- Santa Catarina está criando, por lei, na Assembléia
ro. Na ponta, acaba não acontecendo a concorrência. Legislativa, uma agência a ser conveniada com a
Atinge o objetivo, concordo plenamente. Porém, lá na Aneel e descentralizada, para exercer a fiscalização
ponta está o consumidor que paga, e nada acontece, inclusive da distribuidora estatal, mediante programa
por cau~a desses cartéis. de trabalho supervisionado pela Aneel.

Dr. Abdo, para criar um parâmetro com a O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Falo
Agência Nacional de Transportes, há alguma isso só para criar um parâmetro, porque existem rodo-
delegação - vamos chamar de linha de transmissão vias federais delegadas para os Estados, que as pas-
ou de geração - de um bem da União para o Estado? sam adiante.
Se ela existe, qual é a relação entre a agência Tenho batido um pouquinho a tecla no assunto
nacional e a agência estadual? que se refere a processos de privatização. Quando se

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO _ Depu- discutiu a Aneel nesta Casa - e o Relator foi o mesmo
-, os processos de privatização pararam durante

tado Airton Cascavel, por gentileza. Só para compre- aquele período, ou aceleraram? Estamos discutindo a
ender melhor a natureza da delegação. O que ocorre Agência Nacional de Transportes, e há dois ou três
é o seguinte: mediante contrato de concessão, pode- anos se discutiu a Aneel. Enquanto se discutia o
mos ter controladores acionários públicos ou priva- órgão que iria regulamentar, fiscalizar e gerir, houve,
dos. Por exemplo, no Estado da Bahia, hoje o contro- por parte do Executivo, privatização?
lador é privado. Então, é uma delegação, porque... O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO _ Diria

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Pú- que sim, mas acelerou depois da criação da agência.
bUca, então? Houve sim. Por quê? Porque, em 1995 e em 1996,

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Públi- houve privatizações. Uma, em 1995, no Espírito
ca, mediante contrato de concessão. Santo. Duas, em 1996, no Rio de Janeiro. E, a partir
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da criação da Aneel, em 1997, chegou-se a 80% das
distribuidoras - ainda que 15% fossem das gerado
ras. Não foram conduzidos pela Aneel- sempre des
taco isso -, mas pelo CND, quando era o caso. Mas
os contratos de concessão, estes, sim, eram assina
dos e ajustados previamente, definidos pela Aneel. É
importante a participação nesse segmento, nos direi
tos e obrigações constantes dos contratos de conces
são, que foram acelerados a partir de 1997.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - Fi
quei surpreso, numa audiência pública com a presen
ça do Presidente da Vale do Rio Doce, na semana
passada, quando a companheira Deputada Teima de
Souza mencionou a questão de prejuízos e lucros nas
privatizações, e quero criar um parâmetro.

A Companhia Vale do Rio Doce privatizada - se
não me falha a memória, com 26% - teve um lucro, no
ano passado, da ordem de 1 bilhão e 200 milhões. O
que me surpreendeu foi o fato de a Vale, além de ter
os incentivos da Sudam e da Sudene para a explora
ção, principalmente na industrializa~o, não haver
recolhido um'centavo de Imposto de Renda. É um
absurdo, mas é realidade. Pergunto a V. Ex! se, após a
privatização, as empresas do setor elétrico têm reco
lhido Imposto de Renda para a União.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - A
maioria das empresas privatizadas, que estão obtendo
lucro, têm recolhido Imposto de Renda para a União.

Há um processo autorizado recentemente, o que
é motivo para se noticiar. Para defender os acionistas
minoritários, a CVM dispôs de uma regulamentação
para a fusão que as empresas estão promovendo. Com
essa fusão, adquirem o direito de abater, no valor que
pagaram pelo ágio, o recolhimento de Imposto de
Renda num determinado período. Se não me engano,
são os cinco anos seguintes. E isso vale para os
diversos setores privatizados. Essas empresas poderão
abater no Imposto de Renda, segundo a recente
regulamentação da CVM, ampl~mente_ discutida, pa~e
do valor do ágio concedido. Então, terao uma reduçao
no valor de Imposto de Renda. Já foram autorizadas
algumas fusões dessa natureza, mas isso ainda é
minoria.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - V. S~
teria os valores anuais das empresas que eram públi
cas, para eu ter um parâmetro?

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Valo
res anuais de...

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL - De
recolhimento de Imposto de Renda.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Não
tenho, mas posso conseguir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Quero lembrar a V. Ex!! que haverá votação
nominal no plenário.

O Deputado Airton Cascavel continua com a
palavra.

O SR. DEPUTADO AIRTON CASCAVEL 
Bem, a última pergunta é bem objetiva. V. S~falou do~

45 milhões de consumidores do nosso Brasil deSI
gual. Sou da Amazônia, e se fala na privatização da
Eletronorte, o que nos preocupa.

Gostaria de saber a opinião de V. S!, porque
quem privatiza visa o lado comercial. ~a Amazônia,
há um lado social, há aquelas linhas vicinais, que vão
às aldeias indígenas, onde não há lucro. Nesse caso,
a grande maioria é deficitária.

Pergunto a V. S!: a privatização da Eletronorte,
empresa quase que genuinamente amazônica, não
criaria um problema social para a região?

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - O Go..
vemo está discutindo isso. E o Ministério de Minas de
Energia, por intermédio do Ministro Rodolpho Touri
nho Neto, tem se empenhado muito, inclusive fazendo
interlocução com o Congresso Nacional, na busca do
atendimento dessa peculiaridade.

V. Ex!, nobre Deputado, bem destaca a dimen
são social da energia da Amazônia, contemplando a
alternativa de desenvolvimento sustentável de sua
energia, em que, no caso de eventual recolhimento de
valor de venda de ágio ou de todo o valor arrecadado
na venda, ele retorne para a empresa, e fique como
uma obrigação o investimento na ampliação da oferta
de energia ao consumidor.

Em resumo, a preocupação de V. Ex! é pertinen
te. O Governo, através do Ministério de Minas e Ener
gia, tem se empenhado na busca de sol.ução que con
temple essa dimensão social da energia, no caso da
Amazônia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Passo a palavra ao Sr. Deputado José
Rocha, do PFL da Bahia.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA -Ilustre Pre
sidente, Deputado João Henrique, do nosso querido
Estado do Piauí, quero parabenizar o Relator pela fe
liz iniciativa de ter trazido a esta Comissão os três re
presentantes das agências, que nos brindaram c~m

belíssimas exposições. Gostaria de ressaltar não a in
teligência do Dr. Abdo, porque é evidente, mas sua
capacidade expositiva - dissecou. totalmente a estru-
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tura da Aneel, que podemos tomar de exemplo para a ver duas concessões: uma, para construção da hidre-
constituição da ANT. létrica; outra, para uso da água na hidrelétrica.

Teria uma pergunta a fazer ao Dr. Abdo sobre as O SR. DEPUTADO ELISEU RESENDE - A con-
concessões para a construção de usinas hidrelétricas cessão é feita pela Aneel ou pela agência estadual?
em rios estaduais. As concessões seriam da Aneel ou O SR. PRESIDENTE (Deputado João
das agências estaduais? Henrique) - Deputado, repita, por favor, o último

A outra pergunta é dirigida ao Deputado Eliseu ponto.
Resende, nobre Relator desta Comissão: V. Ex! pode- O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Na cons-
ria tomar também para a ANT a figura que há na Ane- trução de uma hidrelétrica, num rio estadual ou fede-
el, do usuário livre? Podemos ter na ANT o usuário Ii- ral, teria de haver duas concessões: uma concessão
vre, ou seja, o passageiro pode optar pela empresa para a construção da hidrelétrica e outra para o uso
que bem lhe convier para o transporte? da água.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Agra- O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO -
deço ao nobre Deputado José Rocha as palavras. Está-se trabalhando nesse projeto de lei para se evi-

Quanto à construção de usinas hidrelétricas, a tar a dupla outorga ou dupla concessão, criando-se a
concessão para o aproveitamento do potencial figura da declaração prévia de disponibilidade de re-
hidráulico, seja em rio estadual, seja em rio federal, é cursos hídricos.
de competência federal, da União, delegada à Aneel O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Que não
mediante lei. seja ponto de briga.

Mediante a Lei das Águas, que também está em O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Exata-
discussão nesta Casa, seria criada a Agência Nacio- mente, que seja um ponto de conciliação, e se respei-
nal de Águas - ANA, que obteria, primeiramente, a de- te isso. O setor elétrico também entende perfeitamen-
claração de disponibilidade de recarsos hídricos para te a necessidade do uso múltiplo da água, que, no
garantir o uso múltiplo das águas. Caso o rio seja es- caso da energia, teria o carimbo da declaração da
tadual, a declaração será emitida pelo Comitê de ANA ou da Agência de Bacia Estadual.
Bacias do Estado; será de competência estadual. O O SR. PRESIDENTE (Deputado João
projeto de lei, em fase final de tramitação no Congres- Henrique) - O Relator pretende dar uma informação.
so Nacional, trata desse assunto. O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - A

A declaração de disponibilidade de recursos hí- idéia é fazer com que haja sempre a competição. O
dricos, se for um rio federal, seria da Instância usuário, portanto, tem livre escolha.
Federal do MMA e da ANA; se for em rio estadual, do A Agência Nacional de Transportes vai dar
Comitê de Bacias do Estado. concessão ou permissão para linhas interestaduais.

Em qualquer um dos casos, para se construir Para as linhas intermunicipais, no âmbito do Estado, a
uma usina com mais de 30 megawatts para concessão é dada pelo Estado. E, nas linhas urbanas,
aproveitamento do potencia! hidráulico, a Aneel fará a concessão é dada pela Prefeitura do Município.
licitação. E, ao outorgar a concessão para Nessas concessões sempre tem de haver uma
aproveitamento do potencial hidráulico para usinas competição. Por exemplo, no caso da rodovia que liga
com mais de 30 megawatts, automaticamente a o Estado do Rio de Janeiro ao Estado da Bahia, a
Aneel estaria dando a declaração de disponibilidade Agência Nacional de Transportes certamente terá,
do uso de recursos hídricos. nesse mesmo itinerário, linhas de várias concessioná-

Desse modo, a concessão para a outorga do rias, para havercompetição, assim como ocorre na avi-
potencial hidráulico federal é sempre através da ação - para o trecho Rio-Bahia e outros, competem à
Aneel. Porém, o uso da água, que é um atributo e uma Transbrasil, à Varig, à TAM. Então, a idéia é que haja
figura novos, a partir da Lei das Águas, passa a ser sempre competição, no mesmo itinerário interestadu-
originário ou no Estado ou na União, dependendo se ai - com concessões feitas pela Agência Nacional de
o rio for estadual ou federal. Mas ganha Transportes -, entre as concessionárias.
automaticamente - essa é a tendência - a outorga no O SR. PRESIDENTE (Deputado João
ato da Aneel, precedido pela declaração de Henrique) - Com a palavra o Deputado Pedro Wilson.
disponibilidade de reserva hídrica. O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Sr. Pre-

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Certamen- sidente, srs. convidados, conversava ontem com um
te, para a construção de uma hidrelétrica, teria de ha- ex-funcionário da Telegoiás, na Telebrasília, sobre a
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questão da utilização do pessoal dispensado. Gosta
ria de saber se haveria a possibilidade de preferência
para o pessoal que participou desse processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Deputado Pedro Wilson, a título de
informação, o representante da Anatel não está
presente. S. Sa. é da ANP.

O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Descul
pe-me. Faço a pergunta então ao Diretor-Geral da
Aneel. Gostaria de saber se há avaliação segura de
que não acontecerá outro tipo de equívoco, como a
privatização até do controle. Gostaria de saber se o
Estado não se furtará do seu dever de estar presente
nessa questão da distribuição. Até hoje, há dúvida so
bre o apagão. Na verdade, mentiram para explicar
aquele apagão. Hoje já se sabe que aquelas notícias
que surgiram não eram verdadeiras. Gostaria de sa
ber sobre as tarifas dos preços. Diziam, na época da
privatização, que os preços cairiam, mas estamos
vendo que as tarifas estão subindo.

Em segundo lugar, indago sobre o controle do
uso das águas. A Aneel está olhando, por exemplo, a
questão dos lagos - onde vão estar as hidrelétricas-,
da própria água da hidrelétrica e das hidrovias?
Como será essa questão do pedágio, da utilização
simultânea de água e do uso dos lagos? Infelizmente,
as usinas estão abandonando as cidades que estão
em torno dos lagos e, não têm responsabilidade com
elas. Esses lagos, às vezes, podem obter grandes
investimentos em termos de lazer.

E a questão da vazão das águas? Em Goiás,
inúmeros lagos estão com problemas seriíssimos,
como em todo o Brasil, por causa do regime de águas.
De quem é a responsabilidade do uso da água em
termos de lazer e outros?

Com relação à questão dos direitos dos grupos
ribeirinhos indígenas, há o problema da Usina do
Lajeado, em Tocantins. Os ribeirinhos e os indígenas,
que lá estão há mais de quinhentos anos, foram
retirados da área sem nenhum processo.

Gostaria que V. S! explicasse também sobre as
irrigações nos rios - tanto estaduais como nacionais.
Quer dizer, como pode ser realizado o desvio de água
para projetos privados de irrigação? E ainda sobre a
questão polêmica da transposição de águas. Há outro
projeto de transposição, diferente daquele do Rio São
Francisco. Por exemplo, tive a informação de que há
estudo em Furnas sobre a transposição do Tocantins,
na altura de Carolina, para resolver a questão do Nor
deste.

Quanto às termoelétricas, elas são mais caras
ou mais baratas? O gás que vem da Bolívia permitirá

preço mais baixo para a implantação das
termoelétricas, como se pensa aqui em Brasília, em
Goiânia ou em Senador Canedo?

Como é que fica a questão do controle social a
ser feito pela ANT? O Deputado que me antecedeu se
referiu muito bem a isso. Como fica o usuário? E o
controle social? Quem é que pode garantir que as
opções do usuário serão verdadeiras? Se se permite
a cada empresa ter a participação na distribuição de
energia, segundo sua possibilidade e produção, o
usuário também vai poder escolher determinados
serviços?

Voltando à questão da Anatel, o Brasil foi o único
país que disse que a telefonia melhorou - passamos
de seis para dez números. Como é que melhorou, se
um cidadão passa de uma discagem de seis para dez
números, e fala que isso é mais facilidade?

Quanto à ANT, pergunto sobre a 'questão do
controle social. Um dos dramas do Brasil, na questão
de rodovias regionais, é que, quando estabelecido,
jamais muda. E o Ministro Eliseu Padilha, antes das
eleições do ano passado, prorrogou todas essas
linhas por cinco, dez anos.

Está-se pensando mais na questão rodoviária
inter-regional ou nas concessões de transporte
urbano? Não se exige de nenhum empresariado o
investimento no futuro. Não vi nenhum grupo
empresarial, no Brasil, pensar em investir, em fazer
uma proposta à cidade ou ao Governo do Estado,
como, por exemplo, de construção de um metrô de
superfície ou subterrâneo, ou o que for. Quer dizer,
não há perspectiva. Se não pensarmos nisso agora,
quando vamos pensar?

Perguntaria ao Ministro e ao representante da
agência do setor elétrico sobre essa questão do
controle social. Vamos continuar nas mãos de
cartéis? Por exemplo, em Goiânia, há vinte anos não
há concorrência pública para o transporte urbano;
tudo é permissão.Temos a questão da moralidade
pública, da qualidade, do controle social. Como
podemos pensar que a agência vem para moralizar,
para dar eficiência e tudo o mais?

A maioria da população só toma conhecimento
de fatos por meio de edital, para fazer um tipo de
licitação. Mas, e o controle e o conhecimento? Como
é que a população vai ter acesso a isso? Os setores
sociais terão capacidade de estar presentes na
fiscalização? O usuário terá direito de participar, por
exemplo, de uma concorrência para o transporte
urbano?

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Concluiu, Deputado?
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o SR. DEPUTADO PEDRO WILSON - Concluí.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João
Henrique) - Dr. Abdo.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - São
vários os itens que o Deputado Pedro Wilson mencio
nou. Tentei registrá-los, Deputado, para depois res
ponder a V. Ex!!.

Bem, no que diz respeito àquele desligamento
indesejável, no que cabe à Aneel, procuraremos
realizar ações e medidas para prevenir problemas
daquela natureza. Houve o problema para os
consumidores e as populações envolvidas, mas não
deu em nada. A Aneel fez uma fiscalização, uma audi
toria, em outros tempos, sem uma agência.

Foram tomadas duas medidas de peso, diria a
V. Ex!. A primeira diz respeito à pura ação de respon
sabilidades. A Aneel fez uma auditoria, apurou a res
ponsabilidade e determinou o pagamento de multas.
Foi identificada a irresponsabilidade em duas empre
sas: uma estadual e outra federal. Uma foi multada em
900 mil reais e a outra em 3 milhões de reais. Em ou
tros tempos, isso seria inimaginável. Não quero dizer
que é a melhor ou a maior coisa deste mundo, mas é
o mínimo de responsabilização indispensável num
processo em que tiveram direito de defesa. As duas
empresas recorreram administrativamente da deci
são da Aneel. Ea Aneel acabou de julgar, na instância
da diretoria colegiada, indeferindo o recurso e man
tendo as multas. Esse é um ponto.

O segundo ponto importante nesse evento inde
sejável são os consumidores. Eles tiveram a quem re
clamar, e pediram indenização, porque tiveram danos
no serviço de energia elétrica prestado. E a Aneel
acompanhou diariamente, Deputado, aquelas recla
mações, nos primeiros trinta dias. "Reclamações? Re
clame ao seu concessionário". O de Goiás reclamou
para o de Goiás; o de São Paulo, para o de São Paulo;
e assim por diante. Vínhamos acompanhando o mapa
diário, e o total chegou a cerca de 14 mil pedidos de in
denização. Pela primeira vez, a Aneel cobrou o atendi
mento pelas distribuidoras, que, num primeiro momen
to, reagiram, solicitando que fosse apurada se a res
ponsabilidade era da geradora ou da transmissora. A
Aneel firmou posição e disse: "Não. Atender ao con
sumidor é responsabilidade do distribuidor. Se cau
sou dano, é sua responsabilidade indenizá-lo". Depo
is, se a culpa foi do gerador, vamos levar de dois a três
meses para apurar. Porém, se apurado que o defeito
foi do serviço prestado da energia elétrica que provo
cou prejuízo ao consumidor, que este o indenize. E,
de forma inédita, 61 % dos 14 mil consumidores, cerca

de 8 mil, foram indenizados, pela primeira vez, perfa
zendo um total de cerca de 1 milhão e meio de reais.

Houve até um caso interessantíssimo, Depu
tado, de um consumidor do Rio de Janeiro que, tendo
perdido o emprego, prestava serviços com seu micro
computador, e vivia disso. E esse micro foi danificado.
Ele, então, reclamou à concessionária local. Seu pedi
do de indenização foi indeferido. Aí, ele soube que ha
via uma tal de Aneel - não sei como soube - e recla
mou, escrevendo para o diretor-ouvidor da Aneel. Nós
tomamos as providências, determinando que fosse re
visto, num prazo de dez dias, aquele processo. A con
cessionária o reexaminou. Pedimos que, antes de res
ponder ao consumidor, previamente, a Aneel tivesse
ciência do resultado. Eo resultado foi uma alteração de
posição, passando a ser deferido o seu pedido. Ele dá
até um testemunho importante para a Aneel. Diz:
"Achei que essa tal de Aneel tinha de fazer alguma coi
sa, tinha de funcionar, e nesse caso, funcionou". Ele foi
ressarcido pelo dano causado no seu micro, e passou
a ter de novo seu instrumento de trabalho.

Não quero dizer, de maneira alguma, que todos
os problemas do Brasil e do mundo estão resolvidos,
mas, pelo menos, não acabou em nada, Deputado.

Outro ponto importante diz respeito às tarifas.
Esse é um desafio extraordinário. Eu dei um exemplo
importante. Temos alguns casos. Se olharmos o
Plano Real como um todo, as tarifas de energia
elétrica, ao longo de toda a vida do Plano Real, foram
reajustadas em torno de 80%, de acordo com a
inflação.

Em 1999, com a variação cambial ocorrida em
janeiro, e como grande parcela da energia de Itaipu é
calculada em dólar - não é gestão da Aneel -,
tivemos de repassar parte desse custo.

Então, neste ano, houve particularidades
diferentes realmente, sobretudo por conta disso. E
também foram reajustadas, por decisão do Governo,
as tarifas das geradoras nacionais de energia elétrica
- Furnas, Cesp, Chesf, Eletronorte - que estavam
com tarifas bastante defasadas, uma vez que o último
aumento havia ocorrido em abril de 1997. Elas não
tiveram aumento em abril de 1998, ainda que o Plano
Real o permitisse, não tiveram em abril de 1999, mas
foram ter em junho de 1999. Esse foi mais um item
que levou ao reajuste de tarifa.

A Aneel tem tido total parcimônia, tem sido
detalhadamente criteriosa com relação às tarifas,
embora seja um atributo contratual o reajuste anual.
Via de regra, as empresas não levam o que
reiVindicam. É um direito. Está no contrato de
concessão, mas os valores reivindicados passam
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pelo crivo da Aneel e, via de regra, tem acontecido de
esses valores serem menores, para que sejam
rigorosamente o justo e o necessário.

No que diz respeito ao controle do uso das
águas, das hidrovias, dos lagos, a Lei das Águas ofe
rece uma contribuição extraordinária ao Congresso
Nacional. Entendi que V. Ex! está particularmente pre
ocupado - se é que assim eu possa traduzir, e não in
corra em nenhum erro; espero que não - com o uso
múltiplo das águas. Respeito o uso da água e o direito
dos usuários.

Para que V. Ex!! tenham idéia, quando da priva
tização da Cesp, geradora importante no Estado de
São Paulo, fizemos uma intervenção importante e
chegamos a uma solução interessante, porque são
usinas e lagos já existentes. Chegou-se à seguinte
condição: cem metros em torno das bordas do lago
estão preservados, e tem de ser feito todo um traba
lho de preservação ambiental. Na exploração do re
servatório, se for para uso já estabelecido e consagra
do, independentemente da privatização, os direitos
serão mantidos. Se novos usos forem de interesse so
cial, como por exemplo o lazer na margem daquele
lago, isso não ocorrerá sem ônus. Se for uso de inte
resse privativo, como um clube, em que seja auferida
receita, haverá ônus. As receitas auferidas não vão
para o gerador engrossar sua receita, mas sim para
reverter a gestão ambiental daquela bacia.

Por outro lado, no contrato de concessão,
Deputado Pedro Wilson, outros usos do reservatório,
como por exemplo piscicultura, turismo, que
auferirem receitas adicionais, deverão ser revertidos,
parcialmente, à modicidade tarifária daquele
empreendimento. Uma parcela é apropriada, e outra
se reverte à modicidade tarifária.

A transposição dos rios é um assunto que tem
de ser debatido, sobretudo no Congresso Nacional.
Necessariamente, passará por uma gestão forte, não
tenho dúvida, não da Aneel, mas do Ministério de
Meio Ambiente; portanto, da futura ANA, como
deveria realmente ser.

No que diz respeito a usinas termelétricas,
sobretudo as de gás natural, é uma nova e
extraordinária realidade o Brasil estar passando a ter
a disponibilidade não só do gás importado da Bolívia,
mas também do gás da Bacia de Campos, do gás nat
ural do Nordeste. São contribuições importantíssimas
da área de petróleo.

Além do gás natural da Amazônia, de Urucu,
importantfssimo para o atendimento de Manaus e de
Rondônia. Com isso, amplia-se a matriz energética

nacional com muito mais chance de competição na
geração.

O gás natural é uma alternativa muito
interessante para a geração de energia elétrica. E, em
termos econômicos, ele é competitivo: tecnologias
avançadas, de termelétricas a ciclo combinado, que
leva o gás natural como alternativa energética
importante. Não é cabal. Não é ela que, sozinha,'
resolverá a questão de energia do Brasil. Mas,
juntamente com hidrelétricas, com fontes alternativas
de energia, cria um ambiente de competição,
diversifica a matriz energética e com isso ganha a
sociedade brasileira.

No que diz respeito ao controle social, outra di
mensão importantíssima, levantada por V. Ex!, diria
que, de formas diversas, está-se buscando abordar
essa questão. É o caso de o usuário, por exemplo,
Deputado, poder optar hoje, também, na questão de
energia elétrica, pelo seu fornecedor de energia. Citei
o exemplo do metrô do Rio de Janeiro. A lei dispõe
que, acima de três mil megawatts, o consumidor de
energia elétrica já é livre. Ele pode escolher. Um con
sumidor de Goiânia pode escolher um outro fornece
dor de energia.

Os conselhos de consumidores são formas
sociais importantes de se enriquecer, de se
robustecer a participação da sociedade, assim como
as audiências públicas.

Muito obrigado, e desculpem-me pelo horário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João·
Henrique) - Quero registrar que esta é a mais longa
audiência pública desta Comissão. Fiz questão de
fazê-lo até pelo entusiasmo dos que aqui vieram
expor, em nome das três agências em funcionamento
no País.

Realmente, exauri até o assunto do último
Deputado que quis, de forma muito apropriada, fazer
suas indagações.

Agradeço ao Dr. Antônio Carlos Valente, que
teve de se retirar um pouco mais cedo; ao Dr. Eloi
Fernández, da Agência Nacional de Petróleo; e ao Dr.
José Mário Miranda Abdo, Presidente da Aneel.
Todos nos ajudaram muito, para podermos produzir
uma lei que venha a ser aquela que desejamos para a
área do transporte no País.

Nada mais havendo a tratar, agradeço aos Srs.
convidados, aos Srs. Parlamentares a presença.
Declaro encerrados os trabalhos, antes convocando
reunião para amanhã, dia 8 de dezembro, às
14h30min., quando estaremos recebendo os Srs.
João Santos da Silva, Diretor de Operações da
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Infraero, e Marcos Antônio de Oliveira, Diretor~Geral

do Departamento de Aviação f"h!íl da Aeronáutica.

Está encerrada a reunig

COMISSÃO EEPECIAL

Destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar n2 18, de 1999, que
"regula o art. 163, incisos 1,11,111 e IV, e o art. 169 da
Constituição Federal, dispõe sobre princípios
fundamentais e normas gerais de Finanças Públicas
e estabelece o regime de gestão fiscal responsável,
bem assim altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990:' (PLP 18/99 - Responsabilidade Fis
cal)

Ata da 241\ Reunião, realizada em 7 de
dezembro de 1999

Aos sete dias do mês de dezembro de mil nove
centos e noventa e nove, às dezoito horas e trinta e
cinco minutos, no Plenário 6 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, sob a presidência do Deputado Joa
quim Francisco, reuniu-se, ordinariamente, a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei Complementar n2 18, de 1999, que
"regula o art. 163, incisos I, 11, 111 e IV, e o art. 169 da
Constituição Federal, dispõe sobre princípios funda
mentais e normas gerais de finanças públicas e esta
belece o regime de gestão fiscal responsável, bem
assim altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990". Compareceram os Deputados Aloízio San
tos, Antonio Cambraia, Armando Monteiro, Carlito
Merss, Carlos Dunga, Custódio Mattos, Eliseu Moura,
João Fassarella, Joaquim Francisco, José Ronaldo,
Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Luiz Salomão, Moreira
Ferreira, Pedro Novais, Pedro Pedrossian, Roberto
Brant, Rodrigo Maia, Rubem Medina, Sérgio Miranda,
membros titulares; e Raimundo Gomes de Matos,
membro suplente. Não compareceram os Deputados
Betinho Rosado, Cezar Schirmer, Eujácio Simões,
Fernando Marroni, Gastão Vieira, Geraldo Magela,
Iberê Ferreira, Murilo Domingos, Roberto Balestra,
Roberto Rocha, e Veda Crusius. Dando início a reu
nião, o Presidente declarou abertos os trabalhos.
Ordem do Dia - Discussão e votação do parecer do
Relator. O Deputado João Fassarella indagou como
seria o processo de discussão e votação do parecer e
se o Relator acataria sugestões oferecidas pelos par
lamentares. Em resposta, o Presidente informou que
estava sendo prevista discussão do relatório hoje, ter
ça-feira, e amanhã, quarta-feira; e votação na quin
ta-feira. Na seqüência, o Relator respondeu que aco
lheria, ainda, sugestões ao seu parecer. Aberta a dis
cussão da matéria, usaram da palavra os Deputados

Custódio Mattos, José Ronaldo e João Fassarella. O
Deputado Custódio Mattos foi aparteado pelos Depu
tados Roberto Brant, Luiz Carlos Hauly, Rodrigo Maia
e Antonio Cambraia. Ata - Durante a discussão, o
Presidente colocou em discussão a ata da reunião
anterior. O Deputado Moreira Ferreira pediu a dispen
sa da leitura da ata. Não houve discussão. Em vota
ção, a ata foi aprovada sem restrições. Por fim, o Pre
sidente encerrou os trabalhos às vinte horas e deze
nove minutos, antes, convocou reunião para o dia se
guinte, oito de dezembro, quarta-feira, às quatorze
horas e trinta minutos. Os trabalhos foram gravados,
e as notas taquigráficas, após decodificadas, serão
publicadas juntamente com esta Ata no Diário da Câ
mara dos Deputados. E, para constar, eu, Marcos
Figueira de Almeida, Secretário, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, Deputado Joaquim Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Declaro abertos os trabalhos desta Comissão
Especial destinada a apreciar o Projeto de Lei

. Complementar nº 18, de 1999, que trata da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e sobre o mesmo emitir
parecer.

A presente reunião tem por finalidade a
discussão e votação do parecer do Relator.

Informo que, para a discussão da matéria, os
membros da Comissão e os Srs. Líderes disporão do
prazo de 15 minutos, aos Srs. Deputados que não
pertençam à Comissão será destinado um tempo de
10 minutos.

Esclareço ainda que os Srs. Deputados que
desejarem apresentar voto em separado e fazer sua
leitura poderão fazê-lo na sua vez, de acordo com a
lista de inscrição e pelo prazo já estabelecido, não
podendo falar novamente. Os que não estiverem
inscritos deverão encaminhar o seu voto em
separado à Mesa, para sua reprodução em cópias,
distribuição e para que os votos apresentados
constem do processo e do avulso a ser publicado
para apreciação do Plenário.

Iniciamos neste momento a discussão do
parecer do Relator, lido na reunião de quinta-feira
passada.

Estão inscritos os Deputados Luiz Salomão,
Gastão Vieira e Custódio Mattos. Entretanto, como o
Deputado Luiz Salomão teve de se ausentar momen
taneamente para ir até o plenário, passo a palavra, em
primeiro lugar, ao Deputado Custódio Mattos.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA - ~k

Presidente, já é para início da discussão?
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Início da discussão.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA - Sr.
Presidente, solicito a palavra para suscitar a questão
sobre a qual conversamos no intervalo. Acredito opor
tuno termos um pouco mais clara a condução do pro
cesso de discussão e a previsão para o seu encerra
mento. Precisamos saber se nesta fase é possível
ainda apresentar sugestões, se depois o Rela
tor-Gerai apresentaria uma versão final e definitiva,
ou se esta já é a versão final e definitiva em torno da
qual nos prepararíamos para fazer os destaques, ou
se S. Ex! apresentará outra versão, talvez acatando
algumas das sugestões feitas. E aí, então, seria opor
tuno que, após a versão final, tivéssemos novo prazo
para apresentação dos destaques.

Gostaria, portanto, Sr. Presidente, que fossem
esclarecidos o procedimento e o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Nobre Deputado, agradeço a V. Ex! a interfe
rência.

Na realidade, a intenção da Comissão - a exem
plo do que ocorreu nestes últimos seis meses, quan
do mantivemos amplo debate, realizamos diversas au
diências públicas, e o Relator, com muita competência
e democraticamente, acolheu dezenas de sugestões 
é de, lido o relatório, iniciarmos a discussão. Evidente
mente, o Relator, com a sensibilidade que tem tido em
todas as reuniões, acatará algumas sugestões, confor
me conversamos ainda há pouco, e as discussões
prosseguem. Iniciamos hoje, prosseguiremos amanhã
e- em função de a matéria já ter sido amplamente dis
cutida e da disposição do Relator de acatar e ouvir su
gestões - talvez possamos votar na próxima quin
ta-feira, dependendo da discussão e do acatamento
das sugestões.

Essas são as linhas gerais para que possamos
prosseguir a discussão. Evidentemente, a discussão
de hoje não vai prosseguir até o início da votação. Pos
sivelmente amanhã, às 14h30min., continuaremos
com a discussão, ainda recebendo algumas sugestões
e discutindo alguns pontos, para que a matéria possa
ser votada.

Creio que alguns membros da Comissão já ex
ternaram sua vontade de que, seguindo a linha do tra
balho que estamos realizando da maneira mais aberta
possível, pudéssemos concluir a votação neste ano de
1999, submetendo a matéria ao Plenário na convoca
ção extraordinária, no mês de janeiro.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA 
Então, a· votação do PL na Comissão seria na quin
ta-feira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Na quinta-feira, possivelmente. Estamos, nos
termos regimentais, iniciando a discussão e aqui
decidiremos o momento apropriado para o
encerramento da discussão e início da votação. Mas
creio possível, dependendo, evidentemente, da
vontade da maioria da Comissão, votarmos a matéria
na próxima quinta-feira.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA - Se
ria bom que isso ficasse determinado, inclusive para
que cada Deputado pudesse se preparar quanto aos
destaques que poderá fazer. E o Relator acataria al
guma sugestão ainda ou deixaria tudo para o final? A
elaboração dos destaques depende de como será a
versão final do relatório. É preciso ter claro se nos ba
searemos nesse relatório e no substitutivo apresenta
dos para a apresentação dos destaques.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputado
João Fassarella, parece-me que cometi um equívoco
ao entrar na sala e não cumprimentar V. Ex!. Peço
desculpas por isso.

O SR. DEPUTADO JOAO FASSARELLA - Só
com apresença de V. Ex! já me senti cumprimentado.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - SegunJc
ponto. Para mim, só existem definitivas duas ques
tões: uma, os Impostos - estes são definitivos na vida
do homem -, a outra, é a morte. De forma que o meu
relatório está aberto a todas e quaisquer sugestões
que V. Ex! e os nobres colegas queiram fazer. Natural
mente, não posso me comprometer, de antemão, a
aceitar todas. Mas as que forem possíveis eviáveis eu
aceitarei.

Parece-me que a sistemática será a seguinte:
vamos ouvir as sugestões e, então, eu as incorporarei
ao meu relatório. Quem quiser, em seguida, fazer
destaques poderá fazê-los no momento da votação.
Parece-me que é essa a prática.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA - A
apresentação de destaques é feita até o encerramen
to da discussão. Como ficaremos se encerrarmos a
discussão e, depois, V. Ex! apresentar um relatório in
corporando algumas outras questões? Então, eu pe
diria ao Presidente que só considerasse encerrada a
discussão após a manifestação do Relator sobre as
sugestões apresentadas, porque, dessa forma, tería
mos tempo para decidir se apresentaremos ou não
destaques. Pode ser que algum destaque que quisés
semos apresentarseja de antemão contemplado pelo
Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Creio
que pode ser assim.



Art. 52 .
§ 52 A lei orçamentária não consignará

dotação para investimento com duração su
perior a um exercício financeiro que não
esteja previsto no plano plurianual ou em lei
que autorize a sua inclusão, conforme
disposto (...)

Nesse caso, "com duração superior a um
exercício financeiro", parece-me que há
impropriedade de redação, porque duração é limite
de tempo. Exercício financeiro é de janeiro a
dezembro. Seria duração superior a um ano ou que
ultrapasse, o exercício financeiro? É uma questão
meramente redacional.

Aliás, no inciso 111, o primeiro desta mesma
página, está faltando a expressão "na lei", talvez por
erro de datilografia.

Tenho também uma observação sobre o art. 92,

§ 42• Peço que essa periodicidade seja explicada. Se
é de quase quatro meses, como pode ser maio,
agosto e fevereiro. Não sei se não entendi ou se essa
contagem não está certa, porque se refere ao
quadrimestre anterior.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS. -.;. (Inter
venção inaudfvel.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran- que é um plano para vigorar em quatro anos. Quer
cisco) - Sem dúvida. A Presidência tem trabalhado dizer, se a entrega ao Legislativo atrasar um pouco
em perfeita sintonia com o Relator. Apesar de eu ser mais, daria ao Executivo - e lembro que isso
um Parlamentar inexperiente, tenho procurado, acontece no primeiro ano da sua administração -
juntamente com o Relator, comparecer às reuniões, maior capacidade de planejar e estabelecer de
exatamente para que haja esse sentimento comum. O melhor forma técnica a proposta do Plano Plurianual.
que queremos - e creio que é esse também o desejo Pergunto, portanto, se não seria possível pelo menos
da maioria do povo brasileiro - é uma Lei de mais uns trinta dias de prazo; em vez de 30 de abril, o
Responsabilidade Fiscal que tenha a possibilidade de final do mês de maio. Isso daria pelo menos mais
ser aplicada, efetivamente, passe a viger e modifique trinta dias.
as relações dos vários entes e dos vários órgãos em A segunda observação que faço é sobre o art.
relação às finanças públicas. 42, inciso 11. A redação não me parece estar clara o

Essa é a preocupação da Comissão e, dessa suficiente. É realmente uma questão de entendimento
forma, temos conduzido o trabalho. Portanto, a suges- sobre a intenção do artigo, que diz:
tão de V. Ex! é extremamente oportuna.

Passo a palavra ao Deputado Custódio Mattos, Art. 4
2

.

dando início à discussão do substitutivo. 11 - estabelecerá, para efeito de
O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO. MATTOS _ Sr. adoção das medidas especificadas nas

alíneas, limite referencial para o montante
Presidente, Sr. Relator, prezados companheiros, infe- das despesas com juros, com base em
Iizmente, por estar viajando, não estive presente à re- percentual da despesa corrente líquida,
união passada e, portanto, quero, seguramente, as- ). apurado (...
soclar-me a todos aqueles que comentaram o projeto,
tal como foi apresentado pelo Relator, ressaltando Nesse caso, é apenas uma questão de
sua qualidade e o extraordinário ganho em relação à esclarecimento.
proposta inicial. O projeto está muito mais sistemati- Prosseguindo, temos o § 5º do art. 52, da Lei
zado, muito mais conciso e com muito mais qualida- Orçamentária Anual, que diz:
de, certamente.

Fiz sua leitura e não tenho nenhuma
observação mais profunda a fazer, mas quero solicitar
algumas explicações ao Sr. Relator e, se for o caso,
sugerir pequenos aperfeiçoamentos.

Seguirei a seqüência dos artigos, para facilitar o
acompanhamento por parte do Sr. Relator.

O primeiro comentário que tenho a fazer é em
relação ao art. 32 , no qual se estabelece o prazo de
entrega ao Poder Legislativo do Plano Plurianual.
Considerando-se que é o primeiro ano das
administrações e, principalmente, a valorização que o
próprio projeto e as circunstâncias estão dando ao
Plano Plurianual, temos de levar em conta também
que cada vez mais as sistemáticas de orçamento
serão a'11arradas entre si .e condicionantes de.
decisões. O Plano Plurianual, que hoje é um
documento meramente formal, especialmente em
Estados e Município!:>, vai passàr a ser um verdadeiro
ins,trumento,de planejamento.

. Indago, então, ao Relator se esse prazo de
apenas quatro meses após o início da administração,
considerando-se que muitas administrações fazem
consultas poplllátes; discussÕes em audiências
publicaspara formul.ar Ós instrumentos de orçamento,
não' estaria excessivamente exíguo, tendo em vista



Art. 27. Na col"lC88São de crédito com
recursos orçamentários do ente da
Federação a pessoa ffsica ou juridica que

Art. 15. Serão consideradas não
autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público a geração e a realização
de despesa ou assunção de obrigação que
não atenda ao disposto nos arts. 16 e 17.

O art. 16 diz o seguinte:
Art. 16. O ato administrativo de

criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação govemamental que acarrete o
aumento de despesa será acompanhado
de:

I - estimativa de impacto (...)

O que diz a lei hoje? Não se pode autorizar
despesa sem empenho. E, em não se podendo
autorizar a despesa sem empenho, automaticamente
a condição de inclusão no orçamento já está
garantida. E isso é algo muito mais preciso.

Temo que essa redação venha a dar margem a
interpretações subjetivas, e o administrador, que
cotidianamente tem de tomar dezenas de decisões
administrativas, terá de se colocar em guarda, além
de mil outras questões que as leis e os procedimentos
atuais já determinam, com mais essa subjetividade
implfcita nesse artigo, porque ela simplesmente não é
precisa. se está empenhada ou não, é uma coisa
precisa. Quando o Prefeito ou o Governador decidem,
é empenhado, e ele tem certeza de que estava
orçado. Agora, do jeito que está aqui, haverá margem
para interpretações qualitativas e subjetivas que não
são tão precisas quanto à questão do empenho.

Então, a minha dúvida, Sr. Relator, é se o que
está disciplinado aqui acrescenta alguma coisa em
termos práticos de responsabilidade fiscal ou se
apenas vai criar um problema adicional para os
administradores do Brasil inteiro.
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O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Ah, Quero fazer referência também ao art. 23, § ~.
sim. Agora está esclarecido. Trata-se do arsenal de medidas que o administrador

Continuando, Sr. Presidente, Sr. Relator, a única tem para adequar suas despesas de pessoal aos
inversão de fundo é relativa ao art. 15, da Despesa limites que a lei impõe. E uma das principais
Pública. Preocupa-me a questão daquela velha frase soluções, talvez até a mais eficaz ou a única eficaz a
que dizia que, na ditadura, o problema era o guarda curto prazo - porque, embora alterado, o processo de
da esquina. Todos os que passaram pela experiência demissão é extremamente longo e complicado -, é a
de seradministrador público no Brasil, principalmente redução temporária da jornada de trabalho. Pergunto,
de cidades, sabem que há pressão e que os conflitos porque há a expressão "mediante opção do servidor".
polrticos são muito agudos, às vezes, mesquinhos, Esta é uma questão de mérito importante, porque
medfocres e, muitas vezes, há também ações esse dispositivo inclusive altera lei recentemente
exacerbadas, principalmente com o novo papel do aprovada no Congresso Nacional que não o inclufa.
Ministério Público e mesmo com a ação de alguns No art. 25 encontrei uma questão que me
jufzes. parece muito importante. O inciso" de seu § 1Q exige

Traz o art. 15: para as transferências voluntárias, a "formalização
por meio de convênio". No caso geral, nada a opor. é
assim mesmo que as coisas são feitas. Mas há um
caso específico, o do Sistema Único de Saúde - SUS,
em que a Lei Orgânica de Saúde excetuou as
transferências feitas, dentro daquele sistema, da
exigência de convênio.

(Intervenção inaudfvel.)
O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MAnoS- Mas

isso vai levantar dúvida, pois, diferentemente do Fun
def, o quantitativo das transferências do SUS não
está estabelecido em lei. São procedimentos adminis
trativos, tomados no âmbito do Conselho Nacional de
Saúde, dos Conselhos Estaduais de Saúde e das C0
missões Paritárias que determinam os critérios.
Então, a lei que regula o SUS é a Lei Orgânica de Sa
úde. E, diferentemente do Fundef, porexemplo, na Lei
Orgânica de Saúde não estão estabelecidos critérios
de repartição dos recursos. Embora haja uma lei naci
onal disciplinando o assunto, isso não se enquadraria
aqui. Não se pode dizer que há obrigação legal de
transferir certa quantia para determinado Municfpio. E
o Sistema está funcionando muito bem assim. é es
sencial que não haja necessidade de convênios, pela
agilidade e regularidade desses repasses. Essa
questão, portanto, deveria ser reestudada, porque
não se enquadra na exceção da transferência legal.

O art. 26 - e é uma questão de menor.
importância, quero apenas aperfeiçoar o que já est4
próximo da perfeição, se é que vai seracatado - V8f'88
sobre a cobertura de déficit de pessoas ffslcas. ExIste
esse caso? De qualquer maneira, se exllte, tem de
haver adequação da redação do art. 27, pois neste ti'
apenas uma impropriedade redaclonal. Reza o 8rt.
27:
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não esteja sob seu controle direto ou
indireto (...)

Não me parece próprio falar em pessoa física
sob controle de ente da Federação. Há, portanto, uma
impropriedade. Primeiro, deve-se mencionar se existe
déficit de pessoa frsica. Segundo, deveria...

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Ou

tra questão que merece maior discussão é relativa ao
art. 33. Talvez o Relator pudesse nos explicar a siste
mática que usou na questão da operação de crédito
de Estados e Municípios e de pessoas jurídicas de Di
reito Público em geral, porque, a continuar assim, o
Banco Central tem de analisar todas as operações de
crédito solicitadas por Estados e Municípios. Todas,
sem exceção.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - O Banco
Central não tem de fazer nada disso. Quem vai fazer é
o Ministério da Fazenda. O Banco Central, no caso de
operações por antecipação de receita, apenas vai
emprestar seu sistema eletrônico para consultar to
das as operações de crédito...

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - O
sistema que V. Ex! está propondo revoga a resolução
do Senado?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Não re
voga porque não nos cabe revogar a resolução do Se
nado.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Por
que o Banco Central examina hoje concretamente to
dos os pedidos. O Ministério da Fazenda supre a fun
ção na sistemática que V. Ex! está concedendo?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Entendi
que o Senado não possui atribuição para examinar
operações de crédito. Isso não está na Constituição
Federal. O Senado tem a atribuição de fixar o limite
global da dívida consolidada, das dívidas mobiliárias
e a prestação de garantias. Então, como o Senado
não possui essa atribuição, ele...

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - ...
delega ao Banco Central.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Não. Ele
não tem essa atribuição, mas a avocou para si, por
que o dispositivo constitucional que manda que o Pre
sidente da República envie ao Senado Federal a pro
posta de fixação dos limites da dívida e das opera
ções de garantia não foi até hoje enviado. Então, de
termino no projeto prazo de 90 dias para que o Presi
dente da República encaminhe a proposta ao Senado
Federal, que, por sua vez, fixará os limites e estabele
cerá as condições, conforme determina a Constitui-

ção Federal. Mas ele não poderá examinar mais ne
nhuma operação de crédito.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS 
Quanto a isso, nenhum reparo a fazer, Sr. Relator.

Hoje, o Município ou Estado que quer fazer uma
operação de crédito interna encaminha toda a sua
documentação ao Banco Central, que examina todas
as exigências que a lei de hoje e a resolução do banco
impõem, para ver se aquele Município ou Estado
pode fazer aquela operação. A minha pergunta é se
isso vai prevalecer, porque aí teremos mais uma
interveniência do Ministério da Fazenda, mas nem é
isso que tenciono sugerir.

Estou querendo discutir o fato de o art. 33 atribu
ir ao banco que vai fazer a operação o cumprimento
de todas as formalidades legais dessa operação,
quando, anteriormente, se prevalecer a sistemática
atual, o Banco Central já fez isso tudo. Se for substituí
do o Banco Central na sistemática que V. Ex! está pro
pondo, o Ministério da Fazenda já fez isso, e me pare
ce que vai criar um custo e um prazo adicionais, além
da impropriedade, a meu ver, de se atribuir ao banco
particular que vai emprestar esse dinheiro ao Estado
ou Município o exame da legalidade, das formalida
des que a lei impõe àquela operação, se um órgão do
sistema financeiro central já examinou o assunto.

Então, bastaria, como hoje, que o Banco Central
ou o Ministério da Fazenda informasse que as
formalidades estão satisfeitas, porque isso inclusive
tem custo e vai onerar as operações dos Estados e
Municípios.

Obrigado.

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS 

Passo agora ao art. 41 - o famoso Dos Restos a Pa
gar, Sr. Relator.

Concordo inteiramente com as mudanças. O
projeto está muito melhor. Esse é um ponto que ficou
muito mais sistematizado, mas me pergunto: o projeto
anterior era exagerado? Se aqui, na alínea B do inciso
11, permitir-se, sem limite, que se inscrevam como res
tos a pagar aquilo decorrente de instrumentos contra
tuais, não torna totalmente inócua qualquer limita
ção?

Qualquer despesa administrativa está baseada
num instrumento contratual, de alguma forma.
Então, na realidade, isso permitiria a inclusão, como
restos a pagar, de praticamente todas as despesas.
Concordo inteiramente com as despesas decor
rentes de normas legais também da alínea b, convênios,
ajustes e acordos de outro ente da Federação. Minha
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questão refere-se somente a instrumentos contratua
is. A abertura ficou exagerada, porque todas as des
pesas decorrem de algum instrumento contratual na
administração pública.

Prosseguindo, temos o art. 57, que diz:

Art. 57. Os Tribunais de Contas
emitirão parecer prévio sobre as contas no
prazo de sessenta dias do recebimento.

O seu inciso I abre o prazo para 120 dias no
caso de Municípios que não sejam capitais ou
tenham menos de 200 mil habitantes. Hoje, no meu
Município, por exemplo, o Tribunal de Contas ainda
não emitiu parecer prévio ao mandato que me
antecedeu. Então, estamos numa situação
extremamente retardada. Pergunto ao Sr. Relator,
ponderando implicitamente, se o prazo de sessenta
dias não está apertado demais. Imaginem Minas
Gerais, com 850 Municípios.

(Intervenção insudível.)
O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Eu

deixaria à competência de V. Ex! o estabelecimento
de um prazo um pouco mais elástico, talvez com algu
ma consulta informal. Não vejo grandes prejuízos.

O exame na Câmara de Vereadores é muito
rápido. É um exame perfunctório mesmo, do ponto de
vista técnico. Então, daria mais tempo ao Tribunal,
mantendo o prazo das Câmaras, do exercício
seguinte, que considero correto, mas dando um prazo
um pouco mais elástico aos tribunais, que têm grande
acúmulo de serviço.

O trabalho do Tribunal vai ficar excessivamente
concentrado num período do ano, e temo que isso
acarrete despesas administrativas, com elevada
necessidade de contratação de pessoal para fazer
face à exigência da lei. Contudo, o princípio é
extremamente salutar.

O SR. DEPUTADO JOSÉ RONALDO - Sr. Pre
sidente, uma vez que quero falar sobre o mesmo as
sunto, solicito a palavra, para não termos de voltar ao
tema depois e, assim, se for possível, ganharmos
tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Concedo a palavra a V. Ex!.

O SR. DEPUTADO JOSÉ RONALDO - Na
verdade, o nobre Deputado Pedro Novais, Relator da
matéria, em reunião anterior fez até questão de frisar
que no seu estado de origem havia casos em que,
depois de oito anos, portanto já no terceiro mandato,
as contas da prefeitura não tinham sido ainda
examinadas, o que é um absurdo fantástico. Mas o
prazo de sessenta dias é extremamente curto.

O deputado perguntou e vou dar uma sugestão
no sentido de que as contas do exercício anterior
sejam examinadas, no máximo, no exercício poste
rior. Então, as contas de 1999 têm de ser examinadas
no ano de 2000 e não passarão desse prazo sob
hipótese alguma.

Portanto, a sugestão que quero apresentar é a
de que, no exercício seguinte, o tribunal examinará.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Ago
ra, realmente por último - e peço desculpas por ter ex
cedido o tempo -, cito o art. 73, que também é um caso
de entendimento. Parece-me que a redação desse arti
go mereceria a atenção do Sr. Relator e da Assessoria,
pois seu entendimento está bastante difícil. E até gos
taria que fosse explicitado o que quer dizer exatamen
te. Neste artigo, encontramos "...terceiro exercício fi
nanceiro seguinte.. :' e "...a despesa verificada no exer
cício imediatamente anterior..:' Será que o critério é di
ferente intencionalmente? O conteúdo é importante, e
eu gostaria de obter mais esclarecimentos.

Agradeço a V. Ex!! a atenção, Sr. Relator e Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Havendo número regimental, informo aos
Srs. Parlamentares que foi distribuída cópia da Ata da
231 Reunião Ordinária desta Comissão, realizada no
dia 2 de novembro de 1999. Sendo assim, indago ao
Plenário se há necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO MOREIRA FERREIRA 
Proponho a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Dispensada a leitura da ata.

Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, em

votação.
Os deputados que a aprovam permaneçam

como se acham. (Pausa.)
Aprovada.
Prosseguimos, com a Ordem do Dia.
Informo mais uma vez à Comissão que o

relatório foi lido no dia 2 de novembro, foi concedida
vista por duas sessões e que esta reunião é para
discussão do relatório, tendo como primeiro orador o
Deputado Custódio Mattos.

Os deputados que quiserem debater a matéria
podem inscrever-se. A lista de inscrições se encontra
na mesa.

Passo a palavra ao nobre Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Nobre
Deputado Custódio Mattos, V. Ex! demonstra mais
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uma vez que não só foi e voltará a ser grande
administrador, como também um' crítico bastante
consciente.

Quanto ao art. 31! - o prazo de 30 de abril para o
PPA - o exemplo que temos de observar é o da União.
Há dez anos existe o Plano Plurianual, e há dez anos
ele não serve para muita coisa, inclusive o deste ano,
que não servirá, porque ele está atropelando a Lei
Orçamentária. A LDO não teve muita coisa a ver com
ele, porque veio antes, e aí reside a idéia de antecipar.
A minha idéia era antecipar para 15 de abril, porque,
se ele chegasse ao Congresso nessa data, o
Congresso teria dois meses e meio para apreciá-lo, e,
em conseqüência, também as prefeituras e os
governos dos estados. Esse é um argumento.

O segundo é o de que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias terá de estar pronta até 30 de junho.
Então, os três documentos se completam - a LDO, o
PPA e a Lei Orçamentária anual.

Quanto ao argumento de que o administrador
terá apenas quatro meses, tenho outro em contrapar
tida: há pouco tempo o prazo de posse para o Presi
dente da República era 15 de março, e S. Ex! dispu
nha de 5 meses; agora ele tem apenas 4 meses. Por
tanto, a redução não foi tão significativa. Este é o ar
gumento que posso oferecer a V. Ex!, se não vamos
continuar a ter planos plurianuais de investimentos
que não são aprovados no exercício e, por essa ra
zão, já invalidam o exercício da administração do pre
feito, do governador ou do Presidente da República
que tomarão posse.

Este é um assunto muito discutido no Ministério
do Planejamento e esta foi a solução que encontra
mos. CÇ>m isso, conseguimos antecipar o Orçamento
anual de 30 de agosto para 15 de agosto. Com esses
30 dias aqui, conseguimos ganhar os 15 dias lá. Caso
contrário, irá se repetir o que já ocorreu em várias
oportunidades, quando o Congresso não conseguiu
aprovar o Orçamento anual no exercício. Esse é o ar
gumento que eu daria a V. Ex!.

Segundo o art. 42, inciso 11, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias atenderá ao disposto neste artigo e
estabelecerá, para efeito de adoção das medidas
especificadas nas alíneas. Isto é: a vedação da
realização de novas operações de crédito; a
obrigatoriedade de obtenção de resultado primário; o
limite referencial para o montante das despesas com
juros, com base em percentual das receitas correntes
líquidas apuradas na forma do §§ 22 e 32•

Admito que o dispositivo não está bem redigido
e gostaria que V. Ex! pudesse colaborar com uma me
lhor redação. Não estou defendendo a redação, até

admito que não está boa, e muita coisa aqui pode re
ceber uma melhor redação; mas é que nos debruça
mos sobre o texto durante seis meses, procurando
mudar as redações, e chegamos a um ponto em que
a nossa capacidade inventiva já havia se esgotado.

A razão desse dispositivo, Deputado Custódio
Mattos, só para melhor esclarecer a questão levanta
da por V. Ex! e também para melhor informar ao Ple
nário, é que os governos se endividam e, de repente,
por uma medida qualquer, os juros sobem muito.
Então, o Governo iria continuar a fazer uma nova ope
ração de crédito, porém, com esse dispositivo aqui,
estamos estabelecendo que, quando os juros chega
rem a determinado parâmetro, os próprios governan
tes se encarregarão de verificar que não terão condi
ções de pagar novos financiamentos e, dessa forma,
irão se abster de fazer novas operações de crédito. A
filosofia do dispositivo é mais ou menos essa.

Art. 52, § 5:

Art. 52 ..
§ 52 A lei orçamentária não consignará

dotação para investimento com duração su
perior a um exercício (...)

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Tudo

bem, acho que V. Ex! tem razão.
(Intervenção inaudíve/.)
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - O inciso

111 desse mesmo artigo? Ah, sim, aquele da lei.
(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - O art. 52

realmente é um problema, Deputado Custódio
Mattos, e gostaria que V. Ex! me ajudasse nisso.

À Comissão de Finanças e Tributação, de vez
em quando, chegavam projetos dos tribunais, princi
palmente aumentando a despesa. Em relação a este
ano, não posso afirmar a V. Ex!, porque não tenho ido
muito àquela Comissão - e o meu companheiro do
PMDB deve estar lembrado disso. A alegação era
sempre aquela no sentido de que, quanto à despesa,
já há recursos orçamentários suficientes para sua co
bertura. Muito bem. Às vezes, até tem para o exercício
atual, mas não para o exercício seguinte.

Com o art. 16, o que estamos exigindo mesmo é
que haja uma declaração formal do ordenador de
despesa de que essa despesa está especificada no
Orçamento. Isto é, que seja dito com clareza que ela
está lá, ou então que faz parte de um grupo de
despesas e que, somando-se todas as despesas
daquele grupo, incluir-se-ia esta também.



na...

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Eu
retiraria qualquer apreensão se no caput do art. 15 se
esclarecesse que a intenção é pegar a despesa que
ultrapasse o exercício corrente, porque no caput isso
não está esclarecido.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - "Serão
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas
ao patrimônio público a geração e realização..." O
problema está nas duas palavras, as duas palavras
têm de estar conjugadas, ou seja, ela tem de ser
gerada pelo prefeito que resolve aumentar os cargos
em comissão ou pelo presidente da Câmara Munici
pal que resolve aumentar os cargos em comissão.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Sr.
Relator, como já observei a V. Ex!, a defesa contra a
autorização de despesa sem estar no Orçamento já
existe na Lei nº 4.320, que é a necessidade do empe
nho prévio.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS
Entendi a observação de V. Ex! e não teria nenhum
reparo a fazer. Preocupo-me com o impacto de uma
decisão nos exercícios posteriores, e isso não está
explicitado na redação.

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS 
Deputado, é declaração do ordenador de despesas
de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira na Lei Orçamentária anual. É com a lei do
ano. E compatibilidade com o Plano Plurianual e com
a Lei de Diretrizes. Ela não contraria o Plano
Plurianual nem a Lei de Diretrizes. Não precisa estar
incluída, mas precisa ter compatibilidade. Ela tem de
estar incluída no Orçamento do ano. Isso dá garantia
ao empenho.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS 
Deixe-me repetir o meu argumento para o Deputado
Roberto Brant, que não estava presente quando falei.

Levantei a questão relativa ao fato de que o
administrador público sério hoje trabalha num mar de
incertezas, toma decisões todos os dias num
ambiente tecnicamente inseguro, instável, e correndo
enormes riscos, principalmente num ambiente
instável também politicamente, como é comum no in
terior, onde a mediocridade e a mesquinhez são
maiores.

A defesa contra o ato administrativo que
autoriza uma despesa hoje está garantida, porque a
Lei nº 4.320 não admite despesa sem empenho
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Esta é a filosofia. Pode ser que tenhamos errado prévio. Então, é muito óbvia essa defesa. E essa
redação está aberta de tal forma que me parece
poderá tornar a insegurança da lei administrativa
insuportável, porque não é uma coisa objetiva. O
empenho, ao contrário, é objetivo, está no orçamento:
tirou um pedaço e empenhou. Agora, se não está
compatível, se não é uma coisa quantitativa, que
segurança um administrador que assina cem
empenhos por dia pode ter de que essas exigências
estão satisfeitas e de que ele não vai sofrer uma ação
judicial ou uma ação popular que vá condená-lo?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Vou
tentar esclarecer. Vamos dividir esse assunto em
duas partes: uma, a geração da despesa; outra, a
realização da despesa. É nula a geração e também é
nula a realização. A Lei nº 4.320 não permite a
realização. Aqui, estou indo mais adiante: vou à
geração. Se o presidente da Câmara baixa um ato
aumentando o valor das funções gratificadas sem
obedecer o que está determinado aqui, esse ato já é
nulo. E será duplamente nulo se ele pagar, se ele
realizar a despesa.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS 
(Inaudível) O clima que se está criando no Brasil é o
de que quem é sério e consciente não pode assumir
um cargo executivo. Esse é o problema.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Depu
tado Custódio Mattos, permite-me V. Ex! um aparte?

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS 
Com prazer.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - O
inciso I exige apenas uma estimativa do impacto
orçamentário. É um ato puramente técnico. Aqui, é
geração de qualquer despesa, despesas que
começam e morrem no exercício, como aquelas que
prosseguem nos exercícios seguintes. O que ele
pede do ordenador é que este declare se aquela
despesa tem provisão no Orçamento anual do
exercício e se é compatível com o Plano Plurianual ou
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa
compatibilidade não é numérica. Mais na frente, ele
diz que compatibilidade é verificar se ela está de
acordo com as diretrizes, com as metas, com as
prioridades, com os objetivos...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Foi a
única forma, Deputado Custódio Mattos, que
encontrei para impedir, no caso, que a Câmara de
Vereadores e o Conselho Consultivo de Defesa
Econômica façam isso por meio de uma resolução; ou
o próprio prefeito faça isso e depois realize a despesa.
São duas nulidades. Se ficarmos só na realização da
despesa, repetiremos o que está na Lei nº 4.320, e já
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vimos que isso não resolve. Se resolvesse, não
haveria milhares de processos espalhados por aí.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS 
Essa questão me parece muito importante. Se V. Ex!!!!
não têm a minha preocupação, devo estar errado.
Mas gostaria de fazer uma última observação.

O ato administrativo de criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento de despesa será acompanhado
dessas duas exigências. Eu pergunto, Deputado
Roberto Brant, aos demais membros desta
Comissão: quantos atos administrativos o prefeito e o
governador praticam em um só dia que aumentam as
despesas? Antes, eles tinham a segurança. Aqui
estão presentes os colegas Antonio Cambraia, que foi
Prefeito, e Roberto Brant, que foi Secretário da
Fazenda. Assinamos cinqüenta empenhos em um
dia. A única defesa que se tem, além da confiança
geral no trabalho de equipe, é a de que existe um
procedimento formalizado em lei. E se está
empenhado, o gestor fica com sua responsabilidade
ressalvada. E são praticados dezenas de atos em um
só dia. Acontecerá, então, de haver um carimbo no
empenho, com um despacho do seguinte tipo: "o
impacto é esse e está de acordo". Alguém vai assinar,
o prefeito ou o governador, e fica uma coisa
meramente formal.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - O em
penho é quantitativo. Agora, a compatibilidade introduz
o elemento de incerteza. Realmente é vago - diretri
zes, metas, objetivos da LDO são considerações um
pouco vagas. Mas, nesse caso, a autoridade abaixo
do prefeito dará uma declaração de que é compatível.
Não é o prefeito que fará essa avaliação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Passo a palavra ao Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Eu não
admito que o Deputado Custódio Mattos não se con
vença. Está claro que V. Ex!! não fez ainda o que eu
pedi. Separe as duas coisas: a geração de despesa
da realização dessa despesa. O prefeito assina cen
tenas de atos de despesa de realização, não de gera
ção. De geração não são tantos. O que é geração de
despesa? É a criação de uma despesa que não está
no Orçamento. Essa aqui é outra despesa, não é
aquela rotineira. Está-se gerando, criando, ampliando
ou expandindo.

Nobre Deputado Custódio Mattos, reflitamos
sobre esse ponto e voltaremos depois.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Vão refletir?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Eu vou
continuar...

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS 
(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Eu acho
bom surgirem essas dúvidas, porque elas nos ajudam
a esclarecer, a melhorar o art. 23, § 2º.

Diz o § 2º do art. 23:

Art. 23 .
§ 2º É facultada a redução temporária

da jornada de trabalho, mediante opção do
servidor, com adequação dos vencimentos
à nova carga horária.

Deputado Custódio Mattos, a expressão
"mediante opção do servidor" foi sugerida nesta
Comissão. E, como sou muito propenso a não
prejudicar principalmente os humildes, aceitei-a.
Mas se houver algum argumento jurídico que me
diga que ela não deva constar, sem dúvida, eu a
retirarei.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - A in
formação que tive - e não dispus de tempo para real
mente constatá-Ia - foi a de que a lei recentemente
aprovada na regulamentação da reforma administrati
va menciona essa possibilidade como um dos meios
de redução da despesa pessoal, mas sem fazer essa
ressalva "mediante opção".

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Eu vou
examinar.

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Art. 23?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Art. 23, § 2º.
(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO ROBERTO BRANT - Ela
fica inócua. A verdade é que, introduzida a
necessidade de opção do servidor, ele não
concordará nunca.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Vamos prosseguir o debate.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Nobre
Deputado, acredito que ela não se torna inócua, que
ela possa continuar. Mas continuaremos a discussão.
Se adiante a Comissão julgar conveniente, nós a
retiraremos.

Art. 25. Para efeito desta Lei, enten
de-se por transferência voluntária a entrega
de recursos a outro ente da Federação, a tí
tulo de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, inclusive para despesas de capi-
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tal, que não decorra de determinação cons
titucional ou legal.

Deputado Custódio Mattos, imaginei que com a
expressão "determinação constitucional ou legal"
estavam ressalvados os casos do SUS, do FNDE e de
todas aquelas transferências que fossem feitas em
virtude de lei, embora a lei não determinasse os
percentuais. Os percentuais serão estabelecidos
mediante convênios e projetos que os entes
interessados apresentarão, no caso do FNDE, por
exemplo, ao Ministério da Educação, e, no caso do
SUS, de acordo com as determinações do seu
regulamento. Julguei que, por isso, estavam
ressalvados.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Não
traria nenhum prejuízo - a menos que se esclareça
totalmente que não há procedência a minha
observação - se se ressalvasse, no inciso 11, o
Sistema Único de Saúde.

Quanto ao art. 26, "...déficits de pessoas físicas
ou jurídicas...", quero dizer que também estranhei a
expressão, mas há aqui também "...necessidades ou
cobrir déficits..:' Então, a emergência no nosso
querido Nordeste entra aqui. Daí por que aceitamos.
Aliás, parece-me que isso já veio do Executivo, e
aceitamos. Primeiro, repito, estranhamos e quisemos
tirar, mas, em razão desse argumento, resolvemos
que deveria continuar.

(Intervenções simultâneas inaudíveis.)
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É talvez.

Art. 33. A instituição financeira que
contratar operação de crédito com ente da
Federação, exceto quando relativa à dívida
mobiliária ou à externa, deverá exigir
comprovação, com base nas informações
do Ministério da Fazenda, de que a
operação atende às condições e limites
estabelecidos.

Esse dispositivo visou sanar problema do Siste
ma Financeiro Nacional - e o meu amigo Antonio
Cambraia vai me perdoar, mas vou ter de dizer como
é de fato a situação. Existia um banco no Estado do
Ceará, até cerca de três anos atrás, era fazedor de
prefeitos corruptos no Maranhão. (Risos.) Sei que
V. Ex! não tem nada a ver com isso, mas dou esse
exemplo apenas para ilustrar.

Quisemos com esse dispositivo ocasionar certa
responsabilização a esses bancos, que mandavam
emissários de município em município - e isso deve
acontecer também em Pernambuco e em todos os
outros estados -, oferecendo às prefeituras crédito

por antecipação de receitas, a juros de 10%, 15%,
20%. Coibir tal prática é a finalidade do dispositivo.

Por que se referir à dívida externa? Porque esta
depende de autorização do Senado. Por que incluir a
dívida mobiliária? Porque a dívida mobiliária depende
de processo longo e demorado no Ministério da
Fazenda.

E temos ao seu final "...deverá exigir comprova
ção, com base nas informações do Ministério da Fa
zenda, de que a operação atende às condições e limi
tes estabelecidos". Isso, porque eu temia, por exemplo,
que um banco emprestasse à Prefeitura de Duque Ba
celar, no Maranhão, sem examinar se aquilo estava
ou não dentro do limite estabelecido.

Então, a finalidade do dispositivo é essa.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS 
Deputado, talvez outras pessoas possam discordar,
mas no sistema atual, não há possibilidade de uma
prefeitura tomar um empréstimo sem autorização
expressa do Banco Central. Não existe essa
possibilidade.

Então, não estou contrário à idéia de responsabi
lizar o banco pela infração dessa exigência. Talvez
com uma pequena mudança na expressão "com base
nas informações do Ministério da Fazenda" a questão
fosse resolvida.

Estou temendo criar uma instância adicional de
exame de formalidade num banco privado, que não
está preparado para isso, que vai ter custo e prazo
adicional. Já é dificílimo fazer operação de érédito
hoje no Brasil para pessoas jurídicas de direito
público. E isso aqui vai complicar ainda mais e criar
um custo adicional. Só isso.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Se a for
malidade fosse cumprida no Ministério da Fazenda e
no Banco Central, V. Ex! teria razão. Mas vou voltar a
esclarecer. No nosso projeto, na nossa visão, isso não
é matéria do Banco Central. O Banco Central não tem
que examinar operação de crédito. Quem tem de fa
zê-lo é o Ministério da Fazenda. É por isso que diz
"com base nas informações do Ministério da Fazen
da".

Se o prefeito quer um empréstimo, faz um ofício
ao Ministro da Fazenda dizendo que a Câmara de
Vereadores aprovou a contratação de um empréstimo
de 100 mil reais, conforme lei anexa. Foi aberto
crédito especial no valor de 100 mil reais, que se
destinam à construção da ponte sobre o rio tal.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - O
controlador da dívida pública é o Banco Central, não é
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o Ministério da Fazenda. Ele é o guardião da moeda e
do crédito.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Das
operações de crédito, sim, mas não da dívida pública.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Mas ele é que faz...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Meu
amigo Hauly, esta não é uma atribuição do Banco
Central.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Nós precisamos...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Isso tem
que estar centralizado num lugar só. E esse lugar é o
Ministério da Fazenda. O que não é possível é
continuar a bagunça que está. O Senado autoriza...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Quem controla o Ministério da Fazenda?

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - É o
Tesouro.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Quem
controla?

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - É o
Tesouro.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - É o
Banco Central.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Não,
não. É o Tesouro.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Não. O
Banco Central não tem essa atribuição.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - É o
Tesouro.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - O Banco
Central não tem essa atribuição.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - O
Tesouro encaminha para o Senado e o Banco Central
faz a análise.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Ele é o guardião da moeda e do crédito.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - O Banco
Central faz análise, atualmente, porque o Senado
avocou para si essa atribuição, que não é dele, não
está na Constituição. Não é dele. O Senado tem
atribuição para fixar limites da dívida, limites e
condições das operações de crédito. Fixar. O Senado
não tem instância administrativa para apreciar pleitos
dessa natureza. Daí por que ele passou para o Banco
Central, mas não é regular. O lógico é que fique
centralizado num órgão só do Poder Executivo. E este
é o Ministério da Fazenda.

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Rela
tor, há outra questão. Dívida mobiliária acabou,
espero que tenha acabado para sempre no Brasil
com o acordo aprovado hoje na CAE do Estado do
Rio de,Janeiro. Não existe mais dívida mobiliária no
Brasil. Está tudo renegociado, federalizado. Espero
que esse tipo de dívida não venha a existir
novamente. (Risos.)

O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Gostaria
também de lembrar que o Governo Federal teve a co
ragem de incluir a ARO na renegociação das dívidas
das prefeituras. Então, uma operação que era para
vencer no final do ano, antecipação da receita orça
mentária, o Governo Federal incluiu na renegociação
da dívida dos municípios. Então, os municípios tiveram
a possibilidade de incluir uma operação que teria de
ser paga no final do ano para renegociar por trinta
anos.

Fora o que o Senado faz todo dia quando vai
rolagem de dívida mobiliária para lá, o Banco Central
diz que é para rolar 95%, 90%, rolam 100% e não
acontece nada.

Então, temos de ver também o que fazer com o
Senado em relação à dívida pública, porque o que se
faz lá é uma barbaridade.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - A
solução que encontrei, Deputado Rodrigo Maia, foi
tentar esclarecer os dispositivos da Constituição que
regem a matéria. Só encontrei aquela saída. O
Presidente da República, no prazo de noventa dias
fará duas mensagens, uma ao Senado Federal,
propondo limite para as dívidas consolidadas da
União, dos Estados e dos Municípios, e uma outra ao
Congresso Nacional, propondo limites para a dívida
mobiliária. Está na Constituição.

Feito isto, o assunto todo passa a ser
administrativo. O Ministério da Fazenda é que vai ter
de resolver e os Governos interessados terão de se
enquadrar nas normas dessa lei e nos limites fixados.
pelo Senado Federal. Foi a solução encontrada.
Tentei fugir da hipótese de criar ou inventar coisas.
Apenas tentei utilizar os dispositivos em vigor.

Reconheço que V. Exa. tem razão. Isso que se
tem feito até agora com a dívida pública brasileira,
com a dívida de estados e municípios é uma
irregularidade que em breve espero não se repita; que
essas últimas negociações sejam realmente as
últimas.

Foi pensando nisso. Na primeira minuta do
substitutivo limitei o pagamento a esse título pelos
estados a 10% de sua receita corrente líquida.
Imaginava com aquele dispositivo beneficiar os
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estados que não têm tido benefícios especiais do
Governo Federal: Rio de Janeiro, Santa Catarina e
outros.

Foram tantas as críticas que recebi acerca
desse dispositivo que - como os próprios
Governadores não se interessaram em apoiá-lo,
assim como os nobres companheiros da Comissão 
tive de retirá-lo.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - Sr.
Relator, ainda com relação ao art. 33, vamos ver
como é feita uma operação de crédito de um ente
público junto a uma instituição financeira em termos
de análise de capacidade de endividamento e de
pagamento. Pelo que sei, o Banco Central analisa a
capacidade de endividamento do ente público e a
instituição financeira, a capacidade de pagamento. O
Senado Federal autoriza. Isto é o que existe.

Quando no substitutivo se reporta a essas
informações a partir do Ministério da Fazenda, vai-se
criar mais uma instância de influência no processo, na
operação. Quer dizer, o Banco Central hoje analisa a
capacidade de endividamento do ente público e a
instituição financeira, a capacidade de pagamento.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Acabei
de dizer que não é isso. O Banco Central hoje não tem
essa atribuição. Estamos dando essa atribuição ao
Ministério da Fazenda. Essa é uma lei complementar.
Não é uma resolução do Senado Federal que vai
alterar essa lei, nem uma resolução do Banco Central
e de quem quer que seja. O assunto, por esse
substitutivo, está centralizado no Ministério da
Fazenda. Não existe autorização do Banco Central.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA 
Então, a partir dessa lei, as informações seriam do
Ministério da Fazenda e não mais do Banco Central?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Nem do
Banco Central nem do Senado. O Senado só tem
atribuição para autorizar operação de crédito externo.
Só isso. É o que está na Constituição. Em operação
de crédito externo ele tem essa atribuição. O resto é
atribuição do Ministério da Fazenda.

Alguém sugeriu atribuir ao Banco Central. O
Banco Central não tem nada a ver com os governos
municipais, com operações de crédito menores. Isso
não é atribuição do Banco Central. Este é guardião da
moeda e do crédito.

Não estou d~fendendo o relatório, estou
anunciando as razões pelas quais incluí essas
previsões no meu substitutivo.

Art. 41, 11, a: ... instrumentos contratuais; V. Ex!
sugere tirar a expressão "instrumentos contratuais"?

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA 
Sim, porque acho que se abrem possibilidades
demais. Já há despesas legalmente empenhadas e
liquidadas. Quer dizer, quando está liquidada a
despesa é porque já foi prestado o serviço ou
realizada a obra. Além disso, acho que com a
exigência apenas de estar empenhado o contrato se
abre demais. Não seria tão draconiano, tão rigoroso
como estava antes e representaria um avanço se
excluíssemos as despesas meramente contratadas
ainda e não liquidadas.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS 
Examinarei. O prazo será estudado .e ampliado.
Realmente esse problema acontece em todos os
Estados. Os Tribunais de Contas - não sei por que
razão - não apreciam as contas dos Prefeitos. Há
Prefeito que com 10 anos sai, elege o sucessor ou
não, vem no mandato seguinte, volta à Prefeitura e as
suas contas não foram aprovadas nem o serão no
mandato seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Dando prosseguimento à discussão, passo a
palavra ao Deputado José Ronaldo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ RONALDO - Sr.
Presidente, Sr. Relator, o art. 19 refere-se ao limite de
60% para gastos dos Estados com pessoal. O art. 20,
11, a diz que na esfera estadual serão 3% para o
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado;
6% para o Judiciário, 51% para o Executivo,
destacando-se 2% para o Ministério Público
Estadual.

No § 4Q desse mesmo artigo está dito:

Art. 20 ..
§ 4Q Nos Estados em que houver Tri

bunal de Contas dos Municípios, os
percentuais definidos nas alíneas a e c do
inciso 11 do caput serão, respectivamente,
acrescidos e reduzidos em quatro décimos
por cento.

Gostaria de pedir uma explicação sobre este
ponto, porque na conversa que tive com V. Exa à
parte - aliás, quero aproveitar para elogiar o trabalho
de V. Exa, não só melhorando o projeto, mas tam
bém pela forma democrática e elegante com que
conduziu e ainda conduz todo o processo como Re
lator, pedindo e recebendo sugestões com toda a
boa vontade -, V. Ex'i me disse que no caso dos
Estados que tenham Tribunal de Contas dos Municí
pios, os 3% seriam acrescidos desses quatro déci
mos por cento. Então, ao invés de 3% seriam 3,4%.
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Nesse caso, quem perderia? Seria o Judiciário?
Seria o Executivo? Isso para fechar os 60%.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Será o
Executivo. Está no próprio dispositivo:

Nos estados em que houver Tribunal
de Contas dos Municípios, os percentuais
definidos nas alíneas a e c do inciso 11 do
caput serão, respectivamente, acrescidos e
deduzidos em quatro décimos por cento.

Quer dizer, serão acrescidos no Tribunal de
Contas e deduzidos do Executivo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ RONALDO - Está
esclarecido.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Só um
esclarecimento aos meus companheiros. Esses
percentuais estão sujeitos a críticas e trovoadas.
Acredito, porque este é um assunto que só será
resolvido pelas bancadas. Eu não teria força para
estabelecer percentuais definitivos aqui. Então,
sugiro que todos nos preparemos para discutir com
mais profundidade esses percentuais logo mais
adiante.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Dando prosseguimento à discussão, passo a
palavra ao terceiro debatedor inscrito, Deputado João
Fassarella.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, inicialmente quero congratu
lar-me com o Relator Pedro Novais pelo trabalho que
realizou. S. Ex!! melhorou significativamente a propos
ta que veio do Executivo, aprimorou, reduziu e retirou
algumas das incongruências, deu um formato técnico
mais adequado à proposta. Entretanto, como este é o
momento do debate, ao invés de darmos ênfase àqui
lo com que concordamos, vamos destacar as ques
tões que levantamos.

Inicialmente, levantaria a seguinte questão, que
inclusive já foi debatida anteriormente com ênfase nes
ta Comissão, envolvendo a competência da União, dos
Estados e Municípios. Ao longo da discussão, acho
que acabou prevalecendo o ponto de vista de que, por
se tratar de uma matéria concorrente, em que se tem a
competência da União, dos Estados e Municípios, fica
para a União a competência para elaborar e fixar as
normas gerais, deixando-se para cada estado e muni
cípio a competência da determinação das normas es
pecíficas.

Acho que, até preocupado com esse aspecto,
V. Ex!!, quando apresentou a primeira versão, no art.
1º, § 2º, havia disposto que as disposições da lei obri
gam a União e, no que couber, os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios. Na versão que agora apre
senta foi retirada a expressão "no que couber", ficou
apenas que as disposições da lei obrigam a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Como esta lei, acredito, ainda desce a detalhes,
com esse dispositivo, pelo fato de obrigar integral
mente não só no que couber - entendendo que "no
que couber" seria respeitar a competência concorren
te dos estados e dos municípios, deixando, portanto,
que nos detalhes e nas especificidades cada ente fe
derativo tivesse a sua lei própria -, V. Ex!! já estende o
projeto de lei complementar a todos os entes federati
vos.

Ainda prevalece o aspecto da inconstitucionalida
de dessa invasão de competência.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Não, De
putado João Fassarella. A expressão "no que couber" é
redundante. Depois de analisá-Ia demoradamente, vi
que ela não tem significado algum, porque ninguém vai
aplicar uma norma se ela não couber. Então, "no que
couber" não precisaria. Como estamos tratando de
normas de finanças públicas, a União só pode traçar
normas gerais, então já está entendido que as nor
mas especiais competem a cada ente. Foi por isso
que retirei, porque ela era redundante e enfeitava o
texto. Mas, se a Comissão julgar que eu deva recolo
car, não tenha dúvida que recolocarei. Acho que não
é necessário. É só esse o motivo.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA 
Entendo que seria oportuno manter a expressão "no
que couber", porque ela deixaria mais claro que
apenas as normas gerais que constassem no projeto
de lei complementar é que se aplicariam aos estados
e municípios.

Queria fazer uma referência importante. Acho
que o art. 3º, sobre enviar o PPA até 31 de abril, é
extremamente oportuno. Estamos vivendo hoje na
Comissão de Orçamento o drama de estar votando
ao mesmo tempo o Orçamento e o PPA, numa total
inversão. Vamos votar primeiro o Orçamento para
depois ver o que do Orçamento vamos incluir no PPA.
Há aí uma verdadeira inversão, porque os dois vieram
na mesma data.

Então, queria somar-me ao esforço de V. Ex!! no
sentido de se mandar o Plano Plurianual ao Congres
so até o dia 31 de abril. Entretanto, preocupa-me até
que ponto seria constitucional ou não a obrigatorieda
de da sua devolução até o encerramento do primeiro
período da Sessão Legislativa, uma vez que a Consti
tuição, quando fala em prazo, refere-se apenas à
LDO, não faz referência ao Plano Plurianual.
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De tal forma, gostaria que V. Ex! avaliasse até
que ponto pode-se inserir na lei a obrigatoriedade de
devolução para sanção até o encerramento do primei
ro período da Sessão Legislativa, se a Constituição,
quanto ao prazo, faz referência apenas à LDO. Até
que ponto seria possível isso ou não? É uma indaga
ção que faço a V. Ex!!, louvando a oportunidade do en
vio até o dia 31 de abril.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Primeiro,
entendemos que não fere a Constituição. Lei
complementar pode fixar um prazo, desde que não
contrarie o que está na Constituição. Como a
Constituição não fixa prazo, poderíamos fazê-lo.

Segundo ponto: já que estamos dando
obrigações para o Executivo, vamos dar também para
o Legislativo, senão vão dizer que estamos fazendo
leis só para o Executivo cumprir.

Acho que esse prazo está razoável. Já existe um
consenso. Até hoje não se deixou de aprovar a LDO
no primeiro semestre. O Congresso nunca entra em
recesso sem aprovar a LDO. Também é o caso do
PPA.

Foi esta a intenção, e acho que com isso
firmamos a força do Legislativo, sem deixar de lhe dar
também uma obrigação.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA - Não
tenho discordância quanto ao mérito. Tenho essa
dúvida quanto à possibilidade de fazê-lo, desde que
isso não está na Constituição. Apenas deveríamos
avaliar essa questão.

Vou entrar agora, Sr. Presidente, no art. 4º. Esse
dispositivo, aparentemente, introduz uma inovação
que atende a questões aqui expostas. Quando se dis
cutiu e se apresentou o projeto de lei complementar,
foi motivo de grande discussão o fato de que limitava
tudo, limitava gasto com pessoal, gastos da Previdên
cia e obrigava a uma porção de coisas. O projeto só
não limitava gastos com os encargos da dívida, com
os juros etc. Esses estariam totalmente liberados.
Aparentemente, V. Ex!! introduz uma modificação im
portante no art. 4º, inciso 11, dizendo que "estabelece
rá, para efeito de adoção das medidas especificadas
nas alíneas, limite referencial para o montante das
despesas com juros, com base em percentual da re
ceita corrente líquida, apurado na forma do art. 2º, §
3º, que, se excedido, implicará:" V. Ex!! introduz, por
tanto, na lei a possibilidade de que na LDO se venha a
fixar um limite para o montante das despesas com ju
ros.

Entretanto, quando V. Ex!, nas alíneas a e b, es
tabelece as implicações para o caso de ser esse mon
tante ou esse percentual ultrapassado, acaba anulan-

do os efeitos do controle que se quer ter. A alínea a
reza que se ameaçar ultrapassar, fica vedada a reali
zação de novas operações de crédito, ressalvadas as
realizadas com a finalidade de pagamento de juros,
as operações por antecipação de receita e as relati
vas ao refinanciamento da dívida. Limitam-se todas
as demais operações de crédito, exceto as que visam
exatamente a atender àquela despesa que está ultra
passando o limite. Ou seja, de alguma forma o remé
dio acaba se somando à doença que nós queremos
curar. Dependendo da dose, às vezes o remédio
pode curar o doente, mas também pode matar.
Então, gostaria de ouvir o Relator a respeito disso.

Na alínea b está dito que se torna obrigatória a
obtenção de resultado primário necessário à redução
do montante da dívida e das despesas com juros,
promovendo-se, entre outras medidas, limitação de
empenho, na forma do art. gº.

Ora, está o projeto de lei da responsabilidade
fiscal incorporando exatamente o que a LDO de hoje
já determina para a União. Temos de ter - e nós
sabemos as conseqüências dela - um superávit
primário de 2,6% do PIB. Quando houver a ameaça
de não ser atingida essa meta, corta-se tudo,
contigencia-se tudo. Nisso são contingenciados os
recursos do Fundo da Criança e do Adolescente.
Quando falamos isso é porque aconteceu. Tínhamos
21 milhões no Fundo da Criança e do Adolescente
para atender às medidas socioeducativas e
contingenciaram 18 milhões, tendo ficado apenas 3
milhões, num momento em que a Febem está nessa
situação em São Paulo, em Minas Gerais o Centro
Integrado de Internação de Adolescentes, e assim
por diante. Tudo isso para se obter o superávit
primário.

Por outro lado, há uma certa lógica, eu até com
preendo, ou seja, nunca se vai conseguir reduzir os
encargos da dívida se ela não for amortizada. O alon
gamento é que não está previsto. Corta-se tudo, obri
ga-se a ter um superávit primário. Pode-se pegar di
nheiro emprestado só se for para gastar com a dívida,
para continuar alimentando-a. Sinto que neste ponto
estamos ainda num beco sem saída. Temos uma dívi
da cujo montante asfixia atualmente qualquer capaci
dade de investimento do nosso País. Temos um inves
timento da ordem de 5 a 6 bilhões num País como este.
No ano passado conseguimos elevar para oito. Não
chegamos a cumprir de 23 a 27%. Portanto, muito pou
co em face das necessidades do País. Não consegui
mos melhorar a nossa capacidade de atendimento às
necessidades sociais do nosso País, e acho que conti-
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nuamos numa camisa-de-força que não permite que
o País venha a ser oxigenado.

Além disso, preocupa-me a situação de Estados
e Municípios, alguns deles endividados e sem contro
le sobre a política de juros, a cargo da União. Estados
e Municípios acabariam sendo inviabilizados em in
vestimentos por uma situação em torno da qual eles
não têm controle nenhum. Eles teriam que, obrigatori
amente, ter de se ajustar, obter superávit primário,
quase que numa subordinação a uma política de juros
de um outro ente federativo. Sei que é uma questão
difícil, não se controla juros por decreto, nem por an
tecipação. É uma questão que nos parece extrema
mente complexa. Nós a debatemos bastante, e não
estou ainda conseguindo assimilar - digo isto com
todo o respeito que tenho para com V. Ex!! - o formato
dado por V. Ex!!, que, em que pese o enunciado do in
ciso 11 do art. 4º, acho que não consegue ainda dar um
tratamento adequado à questão.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sem,
Deputado João Fassarella, esse é um ponto
importante. Eu já fui "malhado" pela imprensa por ter
tornado a Lei de Responsabilidade muito doce. O
Executivo espalhou tanto que ia prender, matar,
esfolar e, como no meu substitutivo não tem nada dis
so, estão dizendo que eu suavizei. Mas não é nada
disso. O projeto do Governo não matava ninguém,
nem esfolava, nem prendia, nem nada. Não podia
fazer isso. Muito bem. Mas esse é um dispositivo que
endurece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não
constava do projeto do Executivo. Fomos nós que o
colocamos. Nós entendemos que não podemos dar
calote nos nossos credores. Nenhum governo pode
dar calote nos seus credores. Mas os devedores, isto
é, os entes que estiverem devendo têm de ter
algumas cautelas para disciplinar as suas despesas e
os seus recursos, a fim exatamente de honrar aqueles
juros.

A alínea a, Deputado João Fassarella, visa a dar
um alongamento à dívida. Por isso foi que excetuamos as
operações relativas ao refinanciamento da dívida. O ente
que está endividado está pagando um juro alto. Mas de
repente ele consegue refinanciar a sua dívida para
pagá-Ia num prazo mais longo, então ele tem um
desafogo. Esse refinanciamento destina-se a possibilitar
que as dívidas de curto prazo possam ser alongadas,
assim como aquela com a finalidade do pagamento de
juros.

A obrigatoriedade de obtenção de resultado
primário, que não fixamos qual seria, significa que
vão ter de olhar mais de perto os seus gastos, a fim de
não se excederem neles e até obterem um resultado

primário nos moldes do que a União e outros países
fazem e que todos os entes poderão fazer. Esta foi a
finalidade. Na verdade, a punição em relação a essas
despesas com juros são apenas essas de não poder
contratar novas operações de crédito e esta de obter
resultado primário. Pode-se obter esse resultado
primário tanto pela compressão de despesas como
pela ampliação da receita.

Há aqui um dispositivo, que inserimos já nos
últimos momentos, que visa a disciplinar as
atividades de gastos, nos anos de baixo crescimento
econômico, daqueles entes que por acaso estejam
fora dos limites. Na verdade, muitas vezes, nos
estados e municípios, a dívida cresce por razões
alheias a eles próprios.

Mas previmos no referido dispositivo - não me
lembro qual é - que nos anos de baixo crescimento
econômico, ou seja, inferior a 1% do PIS nacional, re
gional ou do Estado, os entes teriam o prazo dobrado
para se enquadrar nos limites que lhes forem fixados.
Demos essa dureza por este lado, mas aquele outro
benefício por outro lado. Não sei se isso responde a
sua dúvida, mas se V. Ex!! tiver redação que possa
melhorar esse aspecto, suavizando-o e até esclare
cendo-o melhor, gostaria de conhecê-Ia. O artigo a
que me refiro é o 67.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, mas estou
muito preocupado com o que está acontecendo no
plenário e com as nossas intervenções aqui. Gostaria
de me preparar um pouco mais. Teremos outra
reunião de debates?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Vamos prosseguir. Encerrada a reunião de
hoje, prosseguiremos com o debate amanhã às
14h30min, talvez num ritmo mais acelerado.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Então, solicito a V. Ex!! a minha inscrição para me pro
nunciar amanhã, para que possa me preparar mais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Modéstia do orador.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA - Sr.
Relator, tenho algumas sugestões que apresentarei
por escrito para a apreciação de V. Ex!!. Mas tenho
mais uma dúvida com relação ao art. 20, que limita os
gastos com pessoal pelos diversos Poderes. Conti
nuo com o ponto de vista de que, de acordo com a
Constituição, o limite de gastos de pessoal por Poder
seria competência da LDO. E V. Ex!! fala que "a reparti
ção por Poder dos limites do artigo anterior (que são
gastos de pessoal) será realizada pela Lei de Diretri-
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zes Orçamentárias, não podendo exceder a:" Então,
V. E~ já estabelece um limite.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Entendi
que isso é uma norma geral de finanças públicas. Ca
bia, portanto, nesta lei. Como a Constituição determina
que a União tratará de normas gerais de finanças pú
blicas, entendi que isso estava enquadrado nesse pon
to. Ela tem repercussão em todas as finanças do País.
Na minha opinião, poderia ser apresentado assim. Não
fixei um limite, mas um parâmetro. Na verdade, eles
não são obrigados a gastar aquele valor, somente não
poderão ultrapassá-lo.

O SR. DEPUTADO JOÃO FASSARELLA - Não
é limite, mas não pode passar daquele valor. Se não
pode passar de um certo patamar, é limite. Acredito
ser importante que se consiga estabelecer limites.
Existem estados e municípios que, efetivamente, têm
tido gastos excessivos. Alguns consomem 18%, 20%,
o que é totalmente inconcebível do ponto de vista do
equilíbrio da gestão pública. Logicamente, defendo
que o Legislativo e o Judiciário são de fundamental
importância, são o alicerce da democracia e têm de
ter condições adequadas de funcionamento, até para
poder exercer o seu papel fiscalizador. Não podem
ficar estrangulados pelo Executivo, do ponto de vista
de recursos e das condições de funcionamento.

Acredito que o caminho adequado para isso, de
acordo com a Constituição, não seria essa lei
complementar.

Acho até que V. Ex!, preocupado com o mérito e
a necessidade de estabelecer esse limite, acabou

apresentando uma sugestão que, no meu ponto de
vista, não conseguiu contornar o empecilho constituci
onal, porque acaba estabelecendo um limite, que é um
patamar que não pode ser ultrapassado. Aí, é limite
mesmo, não seria apenas um parâmetro a ser segui
do. Efetivamente, há um limite que não poderia ser ul
trapassado.

Talvez o camimho mais adequado fosse uma
emenda constitucional tratando especificamente
desse ponto.

Então, fica aqui também em relação a isso a nossa
observação. No mais, quero somar-me ao esforço de
V. ExIl, à grande capacidade de síntese e, ao mesmo
tempo, de compreensão, e ao aprofundamento com que
V. Ex! tratou a matéria.

Farei chegar às mãos de V. Ex! algumas suges
tões, até dentro do formulário de recomendações apre
sentadas pela própria Comissão, onde estão algumas
sugestões para apreciação de V. ExIl, além dessas que
já apresentei aqui, que também estão já formalizadas
por escrito.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Muito
obrigado, Deputado João Fassarella.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Ainda há oradores inscritos, mas, consideran
do que teremos logo mais votação nominal e que nós
realizaremos amanhã, às 14h30min, uma outra reu
nião para continuar essa discussão, declaro encerra
dos os trabalhos da presente reunião, convocando ou
tra para amanhã, às 14h30min, para prosseguimento
da discussão.

Está encerrada a reunião.
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Alberto Goldman•••••••••••••.•.. PSDB
Alberto Mourão •••••••••••••••••• PMDB
Aldo Rebelo .••.••••••••••••••.•. PCdoB
Aloizio Mercqdante •••••••••••••• PT
André Benassi •••.•••••.•••...... PSDB
Angela Guadagnin .••..••..•...•.. PT
Antonio Carlos Pannunzio •••••••• PSDB
Antonio Kandir •••••••••••..•••.• PSDB
Antonio Palocci ••.••••••••••.••• PT
Arlindo Chinaglia ••••••••••••••• PT
Arnaldo Faria de Sá •••••".•.•.•.. PPB
Arnaldo Madeira ••••••••••••.•••• PSDB
Ary Kara ••..•••••••••••••••••••. l?PB
Bispo Wanderval ••.••.••.•.•..... PL
Celso Giglio •••••••••••••••.•••• PTB
Celso Russomanno ••••••••••••.••• PPB
Clovis Volpi •••••••••••••••••••• PSDB
Corauci Sobrinho •••••••••..••••• PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco .• , ••.•••••••••.•••.•• PST
Delfim Netto ••.••••••••••....••• PPB
Dr. Evilásio •••••.•••••••.•• ~ ••• PSB
Dr. Hélio .•••••••••••••••••••••• PDT
Duilio Pisaneschi ••••...•.••.••• PTB
Edinho Araúj o •••••••••••••••..•. PPS
E:áuardo Jorge .•.••••••.•••..••.. J:''1'

Emerson Kapaz •••••••••••••••..•. PPS
Fernando Zuppo •••••••.•...••.•.• PDT
Gilberto Kassab •••••••••••••.... PFL
Iara Bernardi •.••••••.•.•.•..••. PT
Jair Meneguelli •••.••••••....... PT
João Herrmann Neto •••••••••.••.• PPS
João Paulo .•..•••••••••••••.••.. PT
Jorge Tadeu Mudalen ••••••.•••••• PMDB
José de Abreu••••••••••••••••••. PTN
José Dirceu ..........•.......... PT
José Genoíno ••••••••••••.•••••.• PT
José índio ••••••••••••••••••..•. PMDB
José Machado .••••••.•••••••••••. PT
José Roberto Batochio •••••..•... PDT
Julio semeghini ••••••••••••..••• PSDB
Lamartine Posella•••••••••••••.. PMDB
Luiz Antonio Fleury•••••••••••.• PTB
Luiza Erundina •••••••••••••••••• PSB
Maluly Netto •••••••••••••••••••• PFL
Marcelo Barbieri •••••••••••••••• PMDB

Marcos Cintra•••.•....•.....•... PL
Medeiros ..•...••.........•...•.. PFL
Michel Temer ..••...•••...•.•.... PMDB
Milton Monti .••...•••••..••....• PMDB
Moreira Ferreira •.•.•..••.••.••• PFL
Nelo Rodolfo .........•.......... PMDB
Nelson Marquezelli ..........•... PTB
Neuton Lima •..••.•.•.•••••.•.•.• PFL
Paulo Kobayashi ••.••.......•.... PSDB
Paulo Lima ....•....•.•....••••.• PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini ..•.•.......•... PT
Ricardo Izar .................••• PMDB
Robson Tuma .•...•..•..•••.....•. PFL
Rubens Furlan......•............ PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória ••.•••.••••.•...... PSDB
Silvio Torres .....•............. PSDB
TeIma de ~ouza.•..............•. PT
Vadão Gomes ••...••.••...••.•••.• PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano ..••........... PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro ......•......... PFL
Lino Rossi ...•..•.•••.••••.•.... PSDB
Murilo Domingos .......•......... PTB
Pedro Henry•••••••.•••.•.....••• PSDB
Ricarte de Freitas ............•. PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes ~ PSDB
Wilson Santos .••.••.....•.••••.. PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ..•••.•........•.• PCdoB
Alberto ~·raga....•......•....... J:'M.1JJ:I

Geraldo Magela .....•••...•.••.•. PT
Jorge Pinheiro ..........•.•..... PMDB
Maria Abadia ..•••.....•••.•..•.• PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha ..........•...... PMDB

Goiás
Barbosa Neto .............•....•. PMDB
Euler Moraís •.•••.•••••..•.•••.. PMDB
Geovan Freitas .•.•.•.•••......•• PMDB
Jovair Arantes ....•••......••... PSDB
Juquinha .....••................. PSDB
Lidia Quinan ......••..•...••.... PSDB
Lúcia Vânia ••.•.............•..• PSDB
Luiz Bittencourt ••...•.•..•....• PMDB
Nair Xavier Lobo .•.••.•......... PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo .......•.•...•••.•.. PSDB
Pedro Chaves •..••..•••.••••..•.• PMDB
Pedro Wilson .••......••••.....•• PT



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado .............•.... PFL
Vilmar Rocha .........•.........• PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão ....••..••.........• PT
Marçal Fi lho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian ...............• PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda .........•........• PFL
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani. PSDB
Chico da Príncesa ..........••••. PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões .....•...•......•..•. PTB
Ivanio Guerra .......••.......... PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez .....•..•••• PTB
José Janene ..•. '..........••..... PPB
Luciano Pizzattb PFL
Luiz Carlos Hauly ...........•... PSDB
Márcio Matos •.•.........•...•... PT
Max Rosenmann ...............•... PSDB
Moacir Micheletto ...•........... PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti .....•....•.... P5DB
Oliveira Filho •................. PPB
Osmar Serraglio .....•••......... PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno .•.................. PPS
Santos Filho ...............•.... PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss ........•...•.....• PT
Edinho Bez ........•..•.. , ...•... PMDB
Edison Andrino ....•............. PMDB
Fernando Coruj a PDT
Gervásio Silva ..••.........••..• PFL
Hugo Biehl .••.••.•.............• PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti ..........•....•• PPB
José Carlos Vieira ••••••••..•..• PFL
Luci Choinacki PT

Pedro Bittencourt .•..•••.•..•••. PFL
Raimundo Colombo ....•...••..••.. PFL
Renato Vianna ....•.............. PMDB
Serafim Venzon ...••.......••.•.• PDT
Vicente Caropreso .....•.•••••••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto •.........•.......... PT
Airton Dipp ••.•.•....••..••••••. PDT
Alceu Collares ••..•........•.... PDT
Augusto Nardes .......••.....•..• PPB
Caio Riela .••..•...............• PTB
Cezar Schirmer .•..........•...••PMDB
Darcísio Perondi. ..........•...• PMDB
Enio Bacci ...••.......•.••.•.•.. PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto ...•.........•... PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker ..•.•.....•.••...• PPB
Luis Carlos Heinze .............• PPB
Luiz Mainardi .••.•.........•.••• PT
Marcos Rolim....•..•........•.••PT
Mendes Ribeiro Filho ........•... PMDB
Nelson Marchezan ...•...••.....•• PSDB
Nelson Proença ..••....•.•...••.. PMDB
Osvaldo Biolchi .••.•.•....••••.. PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim•••••••••.•••••••••••• PT
Pompeo de Mattos •.••••.•...•.... PDT
Roberto Argenta ......•.•........ PHDBS
Synval Guazzelli .............••. PMDB
Telmo Kirst ••.•.••••••••..••• ~ •• PPB
Valdeci Oliveira .•.........•..•.PT
Waldir Schmidt ..•.....•..••...•• PMDB
Waldomiro Fioravante .......•.... PT
Yeda Crusius •......•...•••.••.•. PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3° Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Titulares

Angela Guadagnin
Antonio Palloccl

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José Indio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PFL

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Titulares

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurfpedes Miranda

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Iris Simões
Lino Rossi (PSDB)
Silas Câmara

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Suplentes

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, pedoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

João Caldas
Luiz Dantas

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abelardo Lupion
Antônio Jorge (PTB)
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Rcberto Pessoa
Ronaldo Caiado
ZUa Bezerra

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer



José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

Mussa Demes (PFL)

PDT
Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Roberto Jefferson

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
20 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Suplentes

Fax: 318-2146

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Fernando Coruja

Alberto Goldmann
Alolzio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Duilio Pisaneschi

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PPB

PDT

PTB

PSDB

PMDB
Eunlcio Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luis Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José (ndio Pedro lrujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themlstocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Welinton Fagundes Odllio Balbinotti
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genolno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

Fax: 318-2170

De Velasco

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Ana Catarina
Armando Abflio

Euler Morais
Nelson Proença
Renato Vianna

Suplentes

Ademir Lucas
Carlos Mosconi

José de Abreu
Juquinha

Manoel Salviano

João Coser
Ni/mário Miranda

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Eduardo Paes

IIdefonço Cordeiro
Roberto Pessoa

Zi/a Bezerra

PT

PPB

PSOB

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares

PMDB

PFL

Iara Bernardi
Márcio Matos
Professor Luizinho

Barbosa Neto
Gustavo Fruet
João Mendes
Valdeci Oliveira (PT)
Waldir Schmidt

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Dr. Heleno
João Castelo
Ronaldo Cezar Coelho

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

PTB

POT
Suplentes

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Lidia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Chico da Princesa

Airton Dipp

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

PFL

Çelso Jacob

Rubens Bueno (PPS)

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
1 vaga

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Remi Trinta

Max Mauro

Sérgio Barros

Paulo Baltazar

Eliseu Moura
Ricardo Izar

Simão Sessim

Suplentes

. .. Jaime Martins
Laura Carneiro

Roland Lavign~

Zila Bezerra
, 1 vaga

Elcione Barbalho
4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

PFb,

Celso Giglio

PoMDB

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Maria do Carmo Lara (PT)
Sérgio Novais (PSB)

Miriam Reid

Inácio Arruda

Presidente: Ni/mário Miranda (PT) ..
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCõoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares .

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Si/as CAmara

Alberto Fraga .
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo CarimbA0

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) Joâo Caldas

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/690517011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
3° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
LuIs Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
Gastão Vieira Alberto Mourão
JoAo Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Suplet'ltes

Deus<feth Pantoja
JailTlé Martins

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Aloizio Mereadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Caio Riela
IrisSimÕ9s

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

Herculano Anghinetti
João PÍZZolatti
Júlio Redecker

Luís Carlos Heinze

Suplentes

Antonio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José CaHos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Paudemey Avelino
Pedro Blttencourt

PFL

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PedoB
Eduardo Campos

Pedro EUgênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

POr
Coriolano Sales (PMD8)

Luiz Salomão

Evilásio Farias
1vága

PPB

PSDB

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Titulares

PT

PTB

PFL

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Armando Monteiro
Cezar Schirrner
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Betinho Rosado
DetJsdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes landirtl

RobertoBrant
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB

Antonio Kandir
Custódid Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

MarCOs Cintra
Secretária: Maria Unda MagaIhAes
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318~960 1698916955

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

COMlssAo DE FISCALIZAÇAo
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PP8)
1° Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPS)
2° Vice-Presidente: Símio Seislm (PPB)
3° Vice-Presidente: LuiZ Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Eduardo Seabra (PTB)

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares



Suplentes

1 vaga

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

Nilton Capixaba

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celeita Pinheiro
Cleuber Cameiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

Haroldo Lima

PFL

PTB

PDT

PPB

PMDB

Bloco (PSB, pedoB)
Ricardo Maranhão

Albérico Cordeiro

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4·s feiras
Telefones: 31s.694416946 Fax: 318-2137

COMISsAo DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Alceu Collares (PDn
1° Vice-Presidente: Enio Bacei (PDn
20 VICe-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° VICe-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titula....

Darclsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

OUmpio Pires

José Janene
Nelo Rodolfo
VadAo Gomes

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abllio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (pSn
Ursicino Queiroz

Suplentes

Albérico Filho
Gasta0 Vieira

3 vagas

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Fernando Zuppo

Dr. Heleno
Luis Eduardo

.M6rio Negromonte

. zenaldo Coutinho
1 vaga

Adio Pretto
Antonio C. Bisesia
Avenzoar Arruda

. JoI6 Carlos Coutinho
Lael Varella

UI'Iicino Queiroz

RegiI Cavalcante (PPS)

. .:

PliT

PT8

PT

PP8

PSOB

Serafim Venzon

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
SimAo Sessim

Bloco (P88, PCcIoB)
Lujz Fernando (PPI3) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PIO, PIL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeei
Secretária: Maria Heletla Pll'lheiro MonteirO
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 31S.2176

COMISsAo DE MINAI EENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: A1eeste Almeida (PMDB)
20 Vice-Presidente: José Janene (PPS)
3° Vice-Presidente: Femando Fér(O (PT)

Titula....

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
JoAo Leão
Romel Feijó

Max Mauro

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Dinjz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Gilmar Machado
Joio Coser
JoAo Paulo

Airton Dipp (PDn
Gervésio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Anlbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Paulo Feijó
Sérgio Guerra

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

P1

Airton Roveda
Elileu Resende

francilco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Ricardo Rique
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

Sebastllo Madeira
Sérgio Reis

. Vlrgllio Guimarles (PT)
2 vagas

.. Lujz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
L1dia Quinan
Ll1cia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. ROlinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSDB

PT

PPB
;'_~r; .'

Amon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Romrrl8l Feijó

Saulo Pedrosa

Jair Meneguelli
João Fassarella

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



Magno Malta
Renilto Leal

Alceu Collares
Enio Bacci

·PnJ··

PDT

Bloco flSB, PCdoB

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMOB)
1° Vice·Presidente: Raimundo Colombo (Pt=L)
2° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSOB)
30 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Suplentes

Luís Eduardo.(S. Part.) Giovanni Queiroz
Wilndérley Martins Miriam Reid

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghall
Pedro Chaves (PMOB) Pedro Valadares

. BlOCO (pL, PST,'PMH, PSOB, PSL)
EUjâcio Simões' De Velasco

PPS
José Borba (PMDB) 1 vaga .

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellirtgton Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Pnncet;a José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT

P$DB

1 vaga

Suplentes

Basílio Villani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feij6
Ricarte de Freitas

Sérgio Reis
Vittorio Medioli

Barbosa Neto
Carlos Dunga

FrancistOnio Pinto
Gessivaldo Isaias

Jorge Costa
Múcio Sá

Osvaldo Reis
Wilson Santos

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
AntOnio Carlos Konder Reis

Jairo Ali
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

PMDB

Titulares

Antonio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (!='MOB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Aloízi.o Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Neuton Lima (PFL)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres

AJbérico FHho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira

PV
Olavo Calheiros (PMDB) " i.

Secretário: Ruy Otnar Prudancio da SiNa
local: Anexo" .. ':
Telefones: 318-6973 a 6976

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Remi Trinta" Almeida de Jesus

PPS
1 vaga Watlndo Mares Guia (PTB)
secretário: Eloizio Neves GuimarAel
Local: Anexo 11, Sala 1S5-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISsAo DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇAO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Ml1cio Monteiro (PFl)
1°Vice·Presidente: Laire Rosado (PMDB)
20 Vice-Presidente: Jair MeneguEllli (f'T)
30 Vice-Presidente: Marco. VIC8fIte (PSOB)
Titulares

i'FL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro JoãO Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMDB
Laire Rosado Eunlcio Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PIOS
AJex Canziani Arthur Virgflio
Alexandre SantO$ Jose Militão
Jovair Arantes Lúcia Vania
Marcus Vicente Marcio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Menéguelli Babâ
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

'PP8
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PT8
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

PDT
Vivaldo Barbosa Eurlpedes Miranda

BIdc:ó PlB, PCdoB
Eduardo Campos luiza Erundina
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL, PIT, PIIH, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT) Cabo Jtllio

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Mareio Rodrigues (PSDB;
Secretária: Anamélia RIbeiro CorreiI de Ara6jo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-698716990I1004l7OO7



João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDB

PMDB

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge

Badu Picanço Nilmário Miranda José Dirceu
Eduardo Seabra (PTB) Paulo Delgado Marcedo Déda

Nilson Pinto Virgilio Guimarães Milton Temer
Pedro Henry Waldomiro Fioravante Waldir Pires

Ricarte de Freitas PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira

José Pimentel Cunha Bueno Robério Araújo
Márcio Matos Jairo Bolsonaro 3 vagas

1 vaga Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

Dr. Benedito Dias PTB
João Tota José Carlos Elias Eduardo Seabra

Sérgio Barros (PSDB) 1 vaga Renildo Leal
POT

Renildo Leal José Thomaz NonO (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Agnaldo Muniz Bloco PSB, PCdoB

PSDB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
10 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
20 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
30 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

PT

PPB

Josué Bengtson
PDT

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Eurlpedes Miranda

PFL

PMDB

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

2 vagas

Fax: 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Suplentes

PFL

Cabo Júlio
Da Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Dames
Paulo Magalhães

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
10 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20 Vice-Presidente: Antonio Palocei (PT)
30 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano pjzzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Suplentes

Bloco PSB, PCdoB

PFL

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner Wanderer

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
10 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
20 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
30 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
10 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
30 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgflio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Eurfpedes Miranda
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abflio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO JUízO COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS",APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genorno e outros
Presidente:
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:



Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
. E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001199 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Bispo Wanderval

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

Suplentes

Eunlcio Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

PDT
Wanderley Martins 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1°

DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2° DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSOB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)

Titulares

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Suplentes

José Genolno
Paulo Delgado

2 vagas

6 vagas

1 vaga

Atila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PFL

PT

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PMDB

Titulares

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgflio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Neiva Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Cabo Júlio

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira



Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PSDB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgilio Guimarães

Fernando Gabeira (PV)
PP~Marísa Serrano

Zenaldo Coutinho
Arnaldo Faria de Sá 3 vagas

2 vagas
Herculano Anghinetti
José Unhares

PT
PTB

Eduardo Seabra Caio Riela
Regis Cavalcante (PPS) Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia

3 vagas
PDT

Coriolano Sales Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDêNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
Deusdeth Pantoja

Laura Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Octávio
Wilson Braga

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Iris Simões
Murilo Domingos

PTB

PDT

PPB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz NonO
Luis Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Neiva Moreira

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Eurico Miranda
Gilmar Machado Herculano Anghinetti

José Genoino Hugo Biehl

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgilio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo

PMDB

PSDB

PT

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basilio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

PMDB

PSDB

PT

PPB

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

TeIma de Souza
3 vagas

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Júnior



PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Ojalma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 08, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNICipIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PLP 0008/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
1° Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente: Sérgio Reis (PSOB)
3° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares Suplentes

Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDêNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNICipIOS'!

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice·Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL Almerinda de Carvalho
Eduardo Paes AntOnio Jorge Aracely de Paula
Paulo Braga Jaime Martins Betinho Rosado
Paulo Marinho João Ribeiro José Lourenço
Paulo Octávio Mauro Fecury Roland Lavigne
Robson Tuma Raimundo Colombo Rubens Furlan
Ursicino Queiroz Raimundo Santos Werner Wanderer
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMOB Ana Catarina
Gustavoa Fruet Albérico Filho Armando Abílio
Milton Monti João Colaço Edinho Bez
Norberto Teixeira 4 vagas João Matos
Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
Pedro Chaves 1 vaga
Wilson Santos

PSOB Adolfo Marinho
Anivaldo Vale José de Abreu José Teles
Helenildo Ribeiro Maria Abadia Juquinha
João Castelo Paulo Mourão Lidia Quinan
Max Rosenmann Saulo Pedrosa Ricarte de Freitas
Pedro Canedo 2 vagas Sérgio Reis
Saulo Pedrosa

PT Henrique Fontana
Antonio Palocei Ângela Guadagnin José Pimentel
Dr. Rosinha Jair Meneguelli Virgllio Guimarães
Fernando Ferro Márcio Matos Walter Pinheiro
Gilmar Machado 1 vaga

PPB Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo José Linhares
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSOB) Iris Simões
Max Mauro Walfrido Mares Guia Renildo Leal

POT
Alceu Collares Or. Hélio 1 vaga Celso Jacob

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Anibal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

Geraldo Mageta
João Magno

Luci Choinacki
Luiz Mainardi

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé Indio (PMDB)

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

PT

por

PTB

PPB

PSOB

PMDB

Or. Hélio

lris Simões
Renildo Leal

PTB

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Caio Riela
Rodrigo Maia

Alceu Collares



PSDB
Aloizio Santos André Benassi
Custódio Mattos Ayrton Xerêz
Juquinha João Almeida
Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes
Roberto Rocha Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius 1 vaga

PT
Carlito Merss Ben-Hur Ferreira
Fernando Marroni Iara Bernardi
Geraldo Magela Joilo Coser
João Fassarella Professor Luizinho

PPB
Eliseu Moura Almir Sá
Iberê Ferreira Edmar Moreira
Roberto Balestra Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Murilo Domingos Celso Giglio
Rodrigo Maia Duilío Pisaneschi

PDT
Luiz Salomão 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda Eduardo Campos

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11, 111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÓE SOBRE PRINCiplOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NO 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990

Proposição: PI.P 001&'99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira
PTB

PDT

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

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

Enio Bacci

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2" Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Jorge Khoury Corauci Sobrinho
José Lourenço FranciscO Rodrigues
Marcondes Gadelha " João Ribeiro
Pedro Bittencourt José Carlos Coutinho
Roberto Brant Luciano Pizzatto
Robson Tuma Paes Landim
Rubem Medina 1 vaga

PMDB
Edinho Bez Antônio do Valle
Eunicio Oliveira Armando Monteiro
Nelson Proença Flávio Derzi
Paulo Lima Freire Júnior
Pedro Chaves Milton Monti
Salatiel Carvalho 1 vaga

PSDB
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Veda Crusius Xico Graziano
2 vagas 2 vagas

PT
Geraldo Magela João Grandão
João Coser José Pimentel
Ricardo Berzoini Luiz Mainardi
Wellington Dias Milton Temer

PPB

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

Djalma Paes
secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Pompeo de Mattos
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

Batinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Atila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: ThemistocJes Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares / Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALiNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUIÇAo FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marcelo Déda (pn
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Affonso Camargo
Atila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themistocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PMOB

PSOB

PT

PPB

AntOnioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

Aloizio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

Almerinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Oéda
2 vagas

PFL

PMOB

PSDB

PT

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

PTB
PPB

Celso Gigio José Carlos Elias
Ary Kara Amaldo Faria de Sá
Augusto Farias Eurico Miranda

1 vaga Renildo Leal Gerson Peres 1 vaga

POT PTB
Nelson Marquezelli Max Mauro

Airton Dipp Coriolano Sales 1 vaga Nilton Capixaba

Bloco (PSB, PCdoB)
POT

Pedro Eugênio Vanessa Grazziotin
Enio Bacci Coriolano Sales

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões EspeciaiS, Anexo 11
Telefone:318-7062

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo WandeÍ'Val Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. de Comissões Especiais, Anexo 11
Teléfone: 318-7062



Bloco (PSB, PcdoB)
1 vaga 1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTi-GAR A ATUAÇAo DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° VICe-Presidente: Elton Rohnelt (PFl)
2" Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDlclO DE
ALIMENTOS NO PERloDO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODlzlO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010195 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Lufs Eduardo (PSDB)
2" Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonãncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMDB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
AncistOnio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSDB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Lufs Eduardo Marisa serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
A1oizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
CleonAncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

1 vaga

POT
Sérgio Barros (PSOB) Eurfpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

Francisco Garcia Elton Rohnelt
Ildefonço Cordeiro Expedito Jllnior
Pauderney Avelino Francisco Rodrigues
Zila Bezerra Luis Barbosa

PMOB
Eicione Barbalho A1ceste Almeida
Jurandil Juarez Confllcio Moura
Luiz Bittencourt Jorge Costa

PSOB
Badu Picanço Fátima Pelaes
João Castelo Sérgio Carvalho
Nilson Pinto 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
João Tota 2 vagas
Luiz Fernando

PTB
Nilton Capixaba 1 vaga

PSOB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenalclo Coutinho

PT
Or. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7058

(* indicado de oficio pelo Presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA POLITICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: servo de CPI, Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7051

Proposição: RCP 0033193 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMOB)
2" Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator:
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Tetê Bezerra

Dr. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

POT

PMOB

Olimpio Pires

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA
, O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC, 85/99 Autor: Poder Executivo
Plesidente: Rubem Medina (PFL)
1° Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Lljiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

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 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMOB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrel\a (PFL)

Celso Giglio
Celso Jacob Max Mauro

Renildo Leal
1 vaga

Jaime Fernandes
José Thomaz NonO
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basilio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglía
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

Fernando Gonçalves

Pompeo de Mattos

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

6 vagas

Alex Canziani
Amon Bezerra
Carlos Batata

Marisa serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

4 vagas

Eliseu Moura
> Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

Walfrido Mares Guia

Titulares

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
ZUa Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé lndio

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

José Pimentel
3 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Sérgio Miranda
Bloco PSB,PC do B

Eduardo Campos Eber Silva
POT

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PedoB)

Bloco PL,PST,PMN,PSO,PSL

Eujácio Simões Robério Araújo

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

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

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

PV
Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comisslles Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140



PPS
Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
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"

Proposição: PL 0634175 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

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRÊNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA

PFL
José Carlos Vieira Gervásio Silva
Pedro Bittencourt Raimundo Colombo

PMDB
Osvaldo Biolchi Domiciano Cabral
Renato Vianna 1 vaga

PSDB
Vicente Caropreso Nelson Marchezan
Veda Crusius 1 vaga

PT
Fernando Marroni Carlito Merss

Proposição: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PD
1° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
2° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇOES. TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007199 Autor:5enado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PD
3° Vice·Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)

Aldo Rebelo

João Caldas

PPB

André Benassi Luis Carlos Heinze Hugo Biehl
Feu Rosa PTB

José Militão Caio Riela Iris Simões
Nelson Otoch PDT

2 vagas Pompeo de Mattos Serafim Venzon
Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Coriolano Sales

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

PT

PFL

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Antonio

José Roberto Batochio

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Lincoln Portela



PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhão Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Paulo José Gouvêa

f:"emando Gabeira (PV) 1 vaga
secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Lócal: Servo ComissOes Espciais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISsAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
. COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DA VERBA

DA TAXA DE ORGANIZAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE

BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A
ATUAÇAo DO INSTITUTO BRASILEIRO DO

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

ProposiçAo: RCP 0014/95 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1° VICe-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

ProposiçAo: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

PSOB

PMOB

Titulares Suplentes
PFL

Antônio Jorge Adaudo Pereira
Luciano Pizzatto Airton Roveda
Pedro Pedrossian Expedito Júnior
Zila Bezerra Paulo Braga

PMOB
Alcestes Almeida Luiz Bittencourt
Confúcio Moura Moacir Micheletto
Jorge Costa 1 vaga

PSOB
Anivaldo Vale Arthur Virgllio
Ricarte de Freitas 2 vagas
Xico Graziano

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Almir Sá Eurico Miranda
Gerson Peres Simão Sessim

PTB
Eduardo Seabra Renildo Leal

POT
Sérgio Barros 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga 1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo li, Ssala 139-B
Telefone: 318-6879/318-7054

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Darcisio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Paulo Rocha
3 vagas

Neuton Lima (PFL)

Suplentes

Nelson· Marquezelli
1 vaga

Luiz Carlos Heinze
Nelson Meurer

1 vaga

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano Pizzatto
Mauro Fecury

Ney Lopes
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (P fB)

Luciano Castro (PFL)
Paulo Mourão

Sérgio Reis
3 vagas

Darclsio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themlstocles Sampaio
2 vagas

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

Titulares

Adio Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

Ana Catarina
Igor Avelino
Joio Mendes
lartlartine PoseUa
SlIas Brasileiro
Z8ire Rezende

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pédro Henry
VICente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cleuber Crneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
Joio Pizzolatti

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Celso Jacob



PV

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais. Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

PT
Adão Pretto 4 vagas
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno Júlio Redecker
Fetter Júnior Nelo Rodolfo (PMDB)
Nelson Meurer 1 vaga

PTB
Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra Magno Malta

POT
Neiva Moreira 1 vaga

Ayrton Xerêz

Hugo Biehl
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

6 vagas

1 vaga

Eduardo Seabra

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Antonio Carlos Blscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Anivaldo Vale
Arthur Virgflio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vjcente
Ronaldo Cezar Coelho

PFL

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB
Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Roberto Jefferson

Fernando Coruja

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo 8erzoini

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUrZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais. Anexo li, Sala 165-8
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PC do B)
Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

PPS
Rubens Furlan

'Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci SobrinhO
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alolzio Santos
2 vagas

Padre Roque
1 vaga

João Tota

1 vaga

Fernando Zuppo

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PFL

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Couraci SObrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Comissões Especiais. Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Pedro Wilson
Wellington Dias

Dr. Hélio

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Ary Kara

Duilio Pisaneschi



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJET'JE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECLTIVO, QUE "REGULA
A FAL~NCIA, A CONCOPDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS"

Proposição: PL.4376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6° DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL". (DIREITOS
SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria serrano (PSDB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

Adauto Pereira
Expedito Júnior

Jldefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmênio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lldia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

PMDB

PSDB

PT

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Armando Abllio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osênio Pereira
Ricardo Noronha

Badu Picanço
Danllo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Bloco PSB, pedoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

PPS
1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Teléfone: 318-8428 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PedoB)
Dja/ma Paes Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Eujácio Simões

Serafim Venzon

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

PDT

PPB
Celso Russomano
José Linhares
1 vaga

Eber Silva

Eduardo Seabra
1 vaga

1 vaga

2 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

PTB

PDT

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Coruja



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 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2" Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nela Rodolfo

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolirn
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

André Benassl
Lúcia VAnia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Carlito Merss
Femando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi

Enio Bacci

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco .Garcia

José I.ourenço
ZlIa Bezerra

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Alolzio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

João Piz Jlatti
Luis Carlos Heinze

1 vaga

Celso Giglio

1 vaga
Eurlpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PedoB) José Antonio
Bloco (PSB, PCdoB

1 vaga
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS
Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 3186874

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV
Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo ComissOes Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 3180767



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
FISCALIZAR OS EXERCiclOS DE

EMERGÊNCIA NA USINA NUCLEAR ANGRA 11
Proposição: Autor: Deputado Fernando Gabeira
Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
2° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Fernando Gabeira (PV)
Titulares Suplentes

PFL
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

PMOB
Glycon Terra Pinto 1 vaga

PSOB
Antonio Feijão 1 vaga

PT
Luiz Sérgio 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro 1 vaga

PTB
Eduardo Paes 1 vaga

POT
Agnaldo Muniz 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Jandira Feghali 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Pastor Valdeci Paiva 1 vaga

Titulares

Affonso Camargo
Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo OCtávio
Roberto Brant

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Augusto Franco
Dr. Heleno
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas
Silvio Torres
Vicente Arruda

João Paulo
Milton Temer
Wellíngton Dias
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Suplentes

Átila Lins
Elton Rohnelt

Gervásio Silva
Ildefonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Pedro Pedrossian

Roberto Pessoa

Hermes Parcianello
José [ndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

4 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

PPS
Regis Cavalcanti 1 vaga
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo ComissOes Expeciais, Anexo fi, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE 'EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERioDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUiDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639199 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

PTB
Celso Giglio Josué Bengtson

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Evilásio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Jlllio

PPS
Márcio Bitiar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPOE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGêNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615199 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basilio Villani (PSDB)
20 Vice-Presidente: TeIma de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Elíseu Resende (PFL)



POT
Fernando Coruja Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Ollpio Pires Luiz Salomão
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

Suplentes

José Antonio

Eunlcio Oliveira
Gustavo Fruet

João Colaço

Armando Abllio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Francisco Coelho
Lael Varella

Neuton Lima
Oscar Andrade

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Dro Rosinha
Henrique Fontana

Professor Luizinho
1 vaga

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário N·egromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Almerinda de Carvalho
Atila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

PT

PFL

PPB

PTB

PSOB

PMOB

PMOB

Jandira Feghali

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PPS
Pedro Eugênio Edinho Araújo
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo de Comissões Especiai, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
20 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

José Ronaldo
Luis Barbosa
Medeiros
Moreira Ferreira
Mussa Demas
Roland Lavigne

Flávio Derzi
Luiz Bittencourt
Salatiel Carvalho

1 vaga

Cláudio· Cajado

Albérico Cordeiro

Alcione Athayde
Francisco Silva Fernando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

Alolzio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Marcia Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Suplentes

Aldir Cabral
Atila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

PT

PFL

PFL

PPB

PTS

POT

PSOS

PMOS

Bloco (PSB, PCdoB)

PV
Jandira Feghali

Dullio Pisaneschi

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Alberto Goldman
Basilio Vil/ani
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Titulares

José Carlos Aleluia

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-8
Telefone: 318-8434

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 PREVID~NCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes



Celso Jacob Fernando Corija
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus
Bloco (PSB, PCdoB)

PSOB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Pedrosa

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Iris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

Givaldo Carimbão

Márcio Bittar

PTB

POT

PPS

Silas Câmara
1 vaga

1 vaga

Clementino Coelho
Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin Sérgio Novais
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Pastor Valdeci Paiva Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃQ N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsiDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"

Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Fernando Marron; (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

PFL
Suplentes

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: WelJington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

José Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nice Lobão
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tuma

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Paulo Marinho

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PMOB
Marçal Filho

Osvaldo Reis
4 vagas

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

PMOB
Alberto Fraga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
2 vagas

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

PSOB
Jutahy Júnior
Léo Alcântara

Líno Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Coronel Garcia
Líno Rossi
Luiz Ribeiro
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres

PSOB
Mário Negromonte

Paulo Kobayashi
Sérgio Barros

3 vagas

Henrique Fontana Antonio Carlos Biscaia
3 vagas Antonio Palocci

Marcos Rolim
WelJington Dias

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Júnior

PT

PPB
Gerson Peres
Romel Anízio

Yvonilton Gonçalves

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

PT

PPB

José Pimentel
3 vagas

Edmar Moriera
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho



Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PTB Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Fernando Gonçalves Cabo JúHo Paulo José Gouvêa
José Carlos Martinez PPS

Neiva Moreira

Or. Evilásio

POT
Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165 - B
Telefone: 318-8428 FAX: 318-2140



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo pane
Pane de Correio
Assinatura OCO ou OSF do pane (cada)
Valor ao número avulso
Pane avulso

.RS 31.00
RS 9ô.60

R$ 127.60
R$ 0.30
RS 0.80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF s/o pane
Pane ae Correio
Assinatura OCO ou OSF do pane (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug =020002
gestão = 02902

R$ 62.00
RS 193.20
RS 255.20

R$ 0.30
R$ 0.80

Os pealdos aeverão ser acompannaaos de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Económlca Federal- Agencia 1386-2 PAB SEEP. conta n° 920001-2. Banco do
BrasIl. Agencia 3602-1. conta nO 170500-8. ou reclDo ae oeooslto via FAX /061 \ 224-5450. a
favor ao FUNSEEP. mOlcanoo â aSSinatura pretenOlaa. contorme lâDela .:e coalgos
maenllíicaoores aDalxo OIscnmlOaoo:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edicões TécOIcas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e-Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDlTORACÁO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SINO - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não sera receCldo cheaue via carta para efetivar assinaturas dos OCN.

Maiores Informações Delas telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803. SeNlço de
Administração Económlca·Financelra/ContrOle de Assmaturas. com José Leite. Ivanlr Duane
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.

EDiÇÃO DE HOJE: 360 PÁGINAS


