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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nll.113, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão deferida a "TV Studios Silvio Santos
Ltda.", atualmente denominada "TVSBT-CanaI11 do Rio de Janeiro Ltda.", para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!! É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n!!, de 30 de julho de 1992, que renova por quin

ze anos, a partir de 16 de janeiro de 1991, a concessão deferida a "TV Studios Silvio Santos Ltda.", atualmente
denominada "TVSBT-Canal 11 do Rio de Janeiro Ltda.", para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2.ll Este decreto legislativo entra em vigor ná data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N11 114, DE 2000

Aprova o ato que renova a permissão do "Sistema Clube de Comunicação
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. É aprovado o ato a que se refere a Portaria n0.51, de 23 de janeiro de 1998, que renova por

dez anos, a partir de 12 de maio de 1994, a permissão do "Sistema Clube de Comunicação Ltda." para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada na cidade de Ribei
rão Preto, Estado de São Paulo.

Art. 2.ll Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N11 115, DE 2000

Aprova o ato que outorga permissão à "Rádio e TV Maíra Ltda." para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Candeias do
Jamari, Estado de Rondônia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É aprovado o ato a que se refere a Portaria nll 69, de 8 de junho de 1999, que outorga per

missão à "Rádio ,e TV Maíra Ltda." para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqOência modulada na localidade de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia.

Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N1l116, DE 2000

Aprova o ato que autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na localidade de Feij6, Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 t aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nO., de 10 de junho de 1999, que autoriza o Go

verno do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na localidade de
Feijó, Estado do Acre.

Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Nll 243/00 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB,
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ND. 81/00 - Do Senhor Deputado Cleuber
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de Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n22.855/97 --30739

ND. 86/00 - Do Senhor Deputado Cleuber
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida
de Social e Família, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nll. 715/99 e seus apen-
sados :............................................ 30739

NlI. 102/00 - Dõ 'Senhor Deputado Cleuber
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Nl:l 103/00 - Do Senhor Deput~dp CI~uber
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida-
de Social e Família, comunicando que,a rêf~rida

Comissão apreciou o PL n2895/99 : ..

Nll. 330/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cézar Coelho, Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nlI. 446/99, apreciado pela referida Comissão..

NlI. 340/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cézar Coelho, Presidente da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nlI. 431/00, apreciado pela referida Comissão..

NlI. 27/00 - Do Senhor Deputado José
Indio, Presidente da Comissão de Desenvolvi
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ção do PL nll. 477/99 .
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Wilson, Presidente da Comissão de Educação,
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tado Euler Ribeiro para integrar a Comissão NlI. 234/00 - Do Senhor Deputado João
Especial destinada a proferir parecer ao PL Herrmann Neto, Lider do PPS, indicando os
nll. 4.579/98. 30735 Deputados Régis Cavalcante e Ayrton Xerêz

NlI. 1.163/00 _ Do Senhor Deputado Ino- para integrarem a Co~issão Ex~erna destinada a
cêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Depu- esclarecer em. que clrcunst~ncla o~rreu a mor-
tado Jaime Martins para integrar a Comissão te do ex-Presl?ente Jusce~m? Kublt~chek, em
Externa destinada a "esclarecer em que circuns- 22-~-76. e~ aCIdente rodo.v~áno OCOrrido na R~.
tância ocorreu a morte do ex-Presidente Jusceli- dovla Presidente Dutra, qUllometro 165, no MUni-

no Kubitschek, em 22-8-76, em acidente rodoviá- cípio de Resende". 30737

rio ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, quilô- NlI. 288/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
metro 165, no Município de Resende". 30736 Cézar Coelho. Presidente da Comissão de Cons-

Nll. 1.179/00 - Do Senhor Deputado Ino- tituição e Justiça e de Redação, comunicando
cêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando a Depu- que a referida Comissão apreciou os PL nll.s
tada Nilmar Ruiz para integrar as Comissões de 996-Al99 e 906/99, apensado. 30738

Constituição e Justiça e de Redação e de Educa- Nll. 329/00 - Do Senhor Deputado Ronaldo
ção, Cultura e Desporto......................................... 30736 Cézar Coelho, Presidente da Comissão de Cons-

NlI. 1.210/00 - Do Senhor Deputado tituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
Inocêncio Oliveira, líder do PFL, indicando os PDC n2 436/99, apreciado peja referida Comis-
Deputados Nilmar Ruiz e José Carlos Vieira para são. 30738
integrarem a Comissão Especial destinada a pro-
ferir parecer à PEC nll. 98-Al99. 30736

NlI. 250/00 - Do Senhor Deputado Valde
mar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL, indicando os Deputados Bispo Rodri
gues e Pastor Valdeci para integrarem a Comis
são Especial destinada a examinar o Sistema
Presidencialista de Governo................. 30736

Nll. 233/00 - Do Senh.9I' ,Deputado. João
Herrmann Neto, Líder do p,PS, indiqando os
Deputados do referido Partido que integrarão a
Comissão Especial destinada a analisar a crise
por que atravessa a aviação civil do País ..

N2 251/00 - Do Senhor Deputado Valde
mar Costa Neto. Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL, indicando os Deputados Philemon Ro
drigues e Luciano Bivar para integrarem a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à
PEC nll. 609-Al98 .

NQ 252/00 - Do Senhor Deputado Valde
mar Costa Neto. Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL, indicando os Deputados Lincoln Portela
e Marcos Cintra para integrarem a Comissão
Especial destinada a analisar a crise por que
atravessa a aviação civil do País .

Nll. 231/00 - Do ·Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Líder do PPS, indicando os
Deputados do referido Partido para integrarem a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC n2 609~Al98 .

Nll. 232/00 - Do Senhor Deputado João
Herrmann Neto, Líder do PPS, indicando os
Deputados do referido Partido que integrarão a
Comissão Especial destinada aexaminar o Sis-
tema Presidencialista de Governo..: .

" I



30753

30755

30754

30755

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Excelência do desempenho da Prefeita Maria Gi
zelda Simões Inácio, de Afogados da Ingazeira,
Estado de Pernambuco. Documento "Afogados
da Ingazeira -1997/1999, mais ações e serviços
para um novo tempo", elaborado pela Prefeitura
do município ..

SIMAo SESSIM (PPB - RJ) - Regozijo
com a transformação, pelo Ministério da Saúde,
do Hospital de Cardiología de Laranjeiras em
Instituto Nacional de Cardiologia e centro de re
ferência nacional no tratamento de problemas do
coração. Importância da pretendida concessão
de autonomia administrativa à instituição. Elogios
à atuação do Dr. Carlos Scherr à frente da dire
ção do hospital. Falecimento de bebês em hospi
tal da Baixada Fluminense por falta de leitos em
Unidades de Tratamento Intensivo neonatais.
Importância da iniciativa do Governo Federal de
ampliação da col;>ertura do Programa Saúde da
Família nos Municípios da Baixada Fluminense...

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - ES)
- Reconhecimento, pela Organização Internaci
onal de Epizootias, do Circuito Pecuário Cen
tro-Oeste como área livre da febre aftosa. Pers-
pectivas da pecuária brasileira .

IV - Pequeno Expediente

MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB - CE)
- Realização de encontro entre o Partido dos
Trabalhadores e o Partido da Frente Liberal para
debate da reforma politica. Defesa de aprecia
ção, no presente exercício, das proposições per
tinentes ao instituto da fidelidade partidária e ao
financiamento público de campanhas eleitorais...

30745

Projeto de Decreto Legislativo nll 512, de
2000 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem nll 752/00 - Apro
va o texto do Tratado sobre Transferência de
Pessoas Condenadas e de Menores sob Trata
mento Especial entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
do Paraguai, celebrado em Brasilia, em 10 de fe-
vereiro de 2000 .
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Nll 106/00 - Do Senhor Deputado Cleuber 1999, que "dispõe sobre o Plano Plurianual para
Carneiro, Presidente da Comissão de Segurida- o período de 2000/2003". Comunicado da Presi-
de Social e Família, comunicando que a referida dência do Senado Federal sobre convocação de
Comissão apreciou os PL nOs 4.857-A/98 e sessão conjunta destinada à apreciação de vetos
657/99, apensado.................................................. 30740 presidenciais. 30752

Nll 107/00 - Do Senhor Deputado Cleuber PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Ato da
Carneíro, Presidente da Comissão de Segurida- Presídência da Câmara dos Deputados sobre cri-
de Social e Família, comunicando que a referida ação de Comissão Especial destinada a estudar
Comissão apreciou o PL nll 3.479/97. 30740 a problemática do Sistema Financeiro de Habita-

NII. 47/00 - Do Senhor Deputado Barbosa ção. Ato da Presidência da Câmara dos Depu-
Neto, Presidente da Comissão de Viação e tados sobre constituição de Comissão Especial
Transportes, comunicando a aprovação do PL destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto
nIl.1.009/99............................................................ 30740 de Lei nA 4.842, de 1998, do Senado Federal,

que "dispõe sobre o acesso a recursos genéticos
NII. 48/00 - Do Senhor Deputado Barbosa e seus produtos derivados, e dá outras providên-

Neto, Presidente da Comissão de Viação e cias". 30752
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL nll 2.107/99, e rejeitou os
apensados. . 30740

NII. 37/00 - Do Senhor Deputado Aldir Ca
bral, Presidente da Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC nll 151-A/95, e apensa
das (Segurança Pública), solicitando prorrogação
do prazo de conclusão dos trabalhos. 30740

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Aldir Cabral, reque-
rendo a retirada de tramitação do PL nll. 2.933/00. 30741

- Do Senhor Deputado José Chaves, re
querendo a retirada da sua assinatura no Projeto
de Resolução nll 89/00. 30741

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto Legislativo nll 511, de
2000 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem nll 1.434/99 
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Bolivia sobre a Recuperação de
Bens Culturais, Patrimoniais e Outros Específi~

cos Roubados, Importados ou Exportados ilicita
mente, celebrado em La Paz, em 26 de julho de
1999....................................................................... 30741

PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Comuni
cado da Presidência do Senado Federal sobre can
vocaçIo de sessão conjunta destinada à apreciação
do Projeto de Lei do Congresso Nacional nlI 19, de

MARCU8' VICENTE (Bloco/PSDB - ES) 
Instalação, em Ibiraçu, Estado do Espíríto Santo,
de retransmissora da TV Canção Nova, canal da
Renovação Carismática Católica. 30756
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JOÃO COSER (PT - ES) - Solidariedade LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS) -
aos servidores públicos federais em greve. Con- Improcedência de críticas ao relatório, aprovado
trariedade ao desmonte do Departamento Nacio- na Comissão' de Agricultura e Política Rural, da
nal de Estradas de Rodagem - ONER, no Estado Casa, sobre fiscalização ,do processo de implan-
do Espírito Santo e em todo o Pais. 30757 tação da reforma agrária no Pais. 30763

PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Assina- COSTA FERREIRA (PFL - MA) - Conve-
tura, pela Presidência da Câmara dos Deputados, niência da implantação da reforma agrária em
de convênio com o Sistema Globo de Televisão conformidade com o díspl;>sto no art. 12 do Esta-
para transmissão dos trabalhos desenvolvidos tuto da Terra. Pressupostos para os assentamen-
pela Casa, com abrangência praticamente de tos rurais :......................................... 30764
todo o território nacional. 30758 OR. ROSINHA (PT ..:. PR) - Relato sobre

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ) - Encam;- concessão sistemática de Iiminá~es judiciais em
nhamento de requerimento de informações ao Mi- benefício de empresários do Estado do Paraná
nistério das Relações Exteriores para apuração acusados por sonegação e outros crimes de na-
de denúncia de pregação, nas escolas de 111 e 22 tureza fiscal. Necessidade de investigação do as-
graus dos Estados Unidos da América, de inter- sunto pelos Tribunais de Justiça. 30765
venção estrangeira na região amazônica. Campa- CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB - BA)
nha difamatória contra o Exército brasileiro............ 30758 - Imediata apreciação, pela Casa, da proposta

THEMISTOCLES SAMPAIO (BlocoIPMOB - de reforma tributária.... :......................................... 30766

PI) - Discussão da refonna politica pelo Congresso BABÁ (PT - PA) - Natureza exemplar da
National e pela sociedade brasileira.. 30759 condenação, pela Justiça paraense, do fazendei-

AFFONSO CAMARGO (PFL - PR) - ro Jerônimo Alves por assassinato de sem-terra.
Anúncio da apresentação de indicação ao Poder Irregularidades no registro cartorial de títulos de
Executivo para criação de rede pró-remédio e de terra e posse irregular de grandes latifúndios no
incentivo à produção de genéricos no âmbito dos Estado do Pará. :........................ 30766

laboratórios do setor público. 30760 JOÃO RIBEIRO (PFL ~ TO) - Abertura da

ALOfzlO SANTOS (Bloco/PSDB - ES) - 121 Exposição Agropecuária de Araguaína e da
Redução do número de homicídios na grande Vi- 12.i1 Cavalgada de Araguaína, Estado do Tocan-
t6ria, Estado do Espírito Santo, após a implanta- tins. Congratulações ao agropecuarista Júlio Ma-
ção do Programa de Planejamento de Ações de zola, Presidente do Sindicato Rural de Araguaína
Segurança Pública - Pro-PAS. Luta do orador e organizador do evento. Pujança da agropecuá-
pela melhoria da qualidade de vida do povo capi- ria araguainense.......... 30767
xaba. Congratulação ao Ministro José Serra, da WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Realiza-
Saúde, pelos trabalhos desenvolvidos em benefi- ção do 1D. Congresso Estad'ual de Conselheiros
cio da população brasileira. Aplauso ao Presiden- Tutelares do Estado do Piauí. Assinatura de ter-
te da Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos mo de parceria entre o Conselho Tutelar de Tere.
Hospitalares - UNIMED, Gerson Mariano, e ao sina e a Ordem dOs Advogados do Brasil - OAB,
Diretor de Usuários da instituição, Márcio Oliveira Seccional Piauí. Posicionamento dos Conselhei-
Almeida, pela atenção dispensada às pessoas ros Tutelares contra a redução da maioridade pe.
necessitadas de atendimento hospitalar. 30760 nal. 30768

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA) - Instalação, em São Luís, Estado do Mara
nhão, do 411 Congresso da Federação dos Traba
lhadores na Agricultura do Estado do Maranhão
- FETAEMA. 30761

VALDECI OLIVEIRA (PT - RS) - Conve
niência de suspensão de acordo de cooperação
celebrado entre a entidade nacional Bioamazônia
e a empresa farmacêutica suíça Novartis Pharma
para exploração de material genético da Amazô
nia. Necessária convocação, pela Comissão
Especial do Patrimônio Genético, dos responsá
veis pela cetebração do acordo para prestação
de esclarecimentos... 30762

MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB - MS) - So-
licitação aos parlamentares de ápoio à aprovação
de projeto de lei complementar, de autoria do ora-
dor, permissivo do saque da conta individual do
PIS-Pasep pelo trabalhador desempregado. .. ......... 30768

NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB 
SP) - Representação do Deputado Estadual
Campos Machado ào Ministério Público do Esta
do referente a declarações dI;> líder do Movimen
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST,
José Rainha Júnior, com incitação à violência e
ameaças à ordem pública, às instituições e ao
Estado democrático de Direito. Perdas com a -a-
fra de laranja no Estado de São Paulo. 3076g
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DR. HELENO (Bloco/PSDB - RJ) - Anún
cio de realização da 31 J1 Feira da Comunidade,
como parte dos festejos comemorativos do dia
consagrado a Santo Antônio, padroeiro do Muni
cípio de Duque de Caxias, Estado do Rio de Ja-
neiro ..

AVENZOAR ARRUDA (PT- PB) - Consi
derações acerca da reforma da legislação traba-
lhista brasileira .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Apoio à
regulamentação da profissão dos agentes comu-
nitários de saúde .

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (810
co/PSDB - CE) - Criação do Banco Postal pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ECT, em parceria com o Banco do Brasil. Instala
ção de agências da instituição nos Municípios de
Ocara e Guaramiranga, Estado do Ceará. .

JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO) - I:xito da
formação de consórcio de Municípios da Média
Paulista, Estado de São Paulo, para redução do
preço de medicamentos consumidos nos hospi
tais públicos da região. Criação de banco de re
médios pela Associação de Aposentados e Pen
sionistas da Previdência do Rio de Janeiro. Ne
cessidade de maior participação do Governo Fe
deral no apoio e estímulo à produção de medica-
mentos pelos laboratórios públicos .

BEN-HUR FERREIRA (PT - MS) - Reali
zação, pela Organização das Nações Unidas 
ONU, da Conferência Mundial contra o Racismo,
a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas
Conexas de Intolerância. Criação, pela Casa, de
Comissão Especial para apreciação de projetos
de lei sobre o tema .

JOSt CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES) 
Implantação de política nacional de preservação
do meio ambiente. Degradação ambiental do
Estado do Espírito Santo. Criação da Agência
Nacional de Águas ..

RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES) - Reali
zação de manifestações populares contra a polí
tica econômica do Governo Federal. Defesa de
concessão de reajuste salarial aos servidores pú-
blicos civis .

ENIO BACCI (PDT- RS) - Natureza eleito
reira da proposta de redução da jornada de tra
balho para 35 horas semanais, apresentada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso ..

30772

30774

30775

30773
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PEDRO WILSON (PT - GO) - Realização, Econômica - CADE, de imposição às empresas
pelas Comissões de Educação, Cultura e Des- de planos de saúde, pela categoria, da tabela de
porto e de Direitos Humanos, de audiência públi- honorários médicos da Associação Médica Brasi-
ca com vista à Conferência Mundial Contra o Ra- leira. 30775
cismo, a Discriminação, a Xenofobia e Formas
Conexas de Intolerância, a ser realizada na Áfri-
ca do Sul. Conveniência da realização de confe-
rência nacional preparatória do evento. 30770

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Pressão de
grupos de esquerda política e Organizações
Não-Govemamentais - ONG, sobre juízes indica
dos para o julgamento de acusados da morte de
trabalhadores rurais em Eldorado do Carajás,
Estado do Pará. Referência, a propósito, ao edito
rial "De Eldorado do Carajás à absolvição de José
Rainha", publicado no Informativo Rural. Relato
da Jornalista Uchõa Mendonça sobre campanha
de intimRfação contra o Poder Judiciário e o povo
do Estado do Espírito Santo, durante julgamento
do Líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - MST, José Rainha Júnior. ...... ..... ...... 30771

DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP) - Apoio
à proposta, de autoria do Senador Sebastião Ro
cha, do Estado do Amapá, de realização de ple
biscito sobre criação do Território Federal do Oia-
peque. 30771

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC) - Elogio
à atuação da Caixa Econômica Federal pelo êxi
to de programas destinados ao financiamento de
moradias. 30772

VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or
dem.) - Anúncio de apresentação de projeto de lei
sobre a caracterização como ato de improbidade
administrativa da participação de servidor público
em evento promovido por empresa privada .

UDSON BANDEIRA (Bloco/PMDB - TO) 
Perspectiva de grave crise no Sistema Financei
ro de Habitação dada a distorção existente entre
a vinculação das prestações dos mutuários ao
Plano de Equivalência Salarial e a correção men
sal do saldo devedor do imóvel pela Taxa Refe-
rencial - TR .

GERALDO SIMCES (PT - BA) - Riscos
da negligência governamental na adoção de polí-
tica de fortalecimento do setor agrícola .

EURlpEDES MIRANDA (PDT - RO) - De
claração do Senador Almir Lando de envolvimen
to de integrantes do Partido Democrático Traba
lhista com o narcotráfico. Esclarecimento acerca
de denúncia de inadimplência do orador com a
Receita Federal. .

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Apoio à
classe médica brasileira diante da precipitada
acusação do Conselho Administrativo de Defesa
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30797

30800

30799

30793

30792

30798

30804

30798

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) 
Documento da entidade não-governamental Ami
gos de Lucas, do Estado do Rio Grande do Sul,
sobre negativa, em julgamento do Supremo Tri
bunal Federal - STF, da concessão do direito de
licença-maternidade às mães adotivas .

JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem.) - Alerta sobre surto da doença mormo nos
rebanhos eqüinos dos Estados de Alagoas, Per-
nambuco, Sergipe e Ceará. .

PAULO FEIJÓ (Bloco/PSDB - RJ. Pela or
dem.) Aplicação ineficaz, pela Prefeitura Munici
pal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio
de Janeiro, dos recursos arrecadados em royal
ties repassados pela empresa Petróleo Brasileiro
S/A - PETROBRAS .

EDUARDO JORGE (PT - SP. Pela or
dem.) Correspondência encaminhada à Presi
dência do Senado Federal pelo Conselho Nacio
nal dos Secretários Municipais de Saúde em de
fesa da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nl! 86, de 1999, relativa ao financia-
mento da saúde pública ..

ANTONIO PALOCCI (PT - SP) - Impasse
na aprovação do relatório apresentado pela Co
missão Especial da Reforma Tributária. Desinte
resse do Governo Federal na reformulação do
sistema fiscal vigente no País. . .

LUIZ BITIENCOURT (Bloco/PMDB - GO.
Pela ordem.) - Ameaça de comprometimento ir
reversivel do desenvolvimento econômico e soci
al do País com a adoção, pela equipe econômica
do Governo, de políticas de favorecimento dos
interesses do capital financeiro e de empresas
multinacionais ..

CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB - RO.
Pela ordem.) - Defesa de proposta, apresentada

30790

30788

30790

30786

30792

30791

UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE) - JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP) -
Anúncio de realização do 161l Fórum Nacional de Relatório sobre a realização do segundo turno
Pró-Reitores de Extensão das Universidades Pú- das eleições peruanas .
blicas Brasileiras e do 1.11 Encontro Nacional de V _ Grande Expediente
Avaliação Institucional ~niversit~ri~ em J~ã? WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT) _
Pessoa, Estado da Paralba. Avahaçao das aÍlvl- O f d . - I C t
d d d ã" á . e esa e apreclaçao pe a asa, no presen e
a es e extens o Unlverslt na.... 30783 exercício, da proposta de reforma tributária. Con-

LUIZ BITTENCOURT (BlocolPMDB - GO) - cessão do regime de urgência urgentíssima para
Crise financeira dos hospitais públicos do Estado tramitação do projeto de lei sobre extinção de Iis-
de Goiás. Outorga, pela Assembléia Legislativa do tas tríplices para nomeação de reitores das uni-
Estado, do título de "Cidadão Honorário de Goiás" versidades públicas brasileiras. Apoio à nomea-
ao médico Philemon Xavier de Oliveira. Transcurso ção do Prof. Paulo Speller para Reitor da Univer-
do Dia Mundial do Meio Ambiente. Preservação sidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Solicita-
das riquezas naturais brasileiras. Revitalização do ção ao Presidente da Caixa Econômica Federal,
rio Meia Ponte pelo Govemo do Estado de Goiás e Emílio Carazzai, de concessão de financiamento
pela Prefeitura Municipal de Goiânia. 30784 à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Estado

de Mato Grosso ..

CUNHA BUENO (PPB - SP) - Atuação do
Instituto General Motors em prol do desenvolvi
mento educacional, cultural e social das comuni
dades carentes da Grande São Paulo, Estado de
São Paulo .

SI:RGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO)
- Aceitação popular da candidatura do Deputado
Estadual Everton Leoni à Prefeitura de Porto
Velho, Estado de Rondônia. Favoritismo de can
didatos do Partido da Social Democracia Brasilei
ra - PSDB, nas próximas eleições municipais do
Estado de Rondônia. .. .

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Transcurso do Dia Mundial do Meio Ambiente - 5
de junho. Problemática ambiental da cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro .

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) 
Indiferença do Governo Federal ante a problemá
tica social do País. Apoio à pauta de reivindica
çOes dos professores grevistas da rede estadual
de ensino do Estado do Ceará, bem como ao
pretendido encaminhamento, junto à Procurado
ria Regional do Trabalho, de ação civil pública
contra os contratos temporários. .. ..

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Reconquis
ta..-pelo Estado do Rio de Janeiro, de posição de
destaque no cenário internacional como palco
para a realização de grandes eventos. Conve
niência de construção de centro de convenções
no Aterro da Glória e de adaptação do Forte do
Leme e do Forte de Copacabana para tal fim.......

ARY KARA (PPB - SP) - Congratulações
aos jornalistas Waldemar Duarte e Levy Brethe
rick, homenageados em solenidade comemorati
va do transcurso do 52.11 aniversário do jornal A
Voz do Vale, do Município de Taubaté, Estado de
Sêo Paulo. Falecimento, em Taubaté, do empre-
sário rural José De Angelis ..



30817

30815

30813

30816

30815

30817

30815

MIRIAM REID (PDT - RJ. Pela ordem.) 
Solidariedade ao Governador João Alberto Capi
beribe, do Estado do Amapá, pela iniciativa de
criação do Movimento Nacional de Resistência à
Corrupção e ao Narcotráfico. Abertura, pelo Go
verno Federal, de negociações com os servido
res públicos em greve. Combate à evasão esco
lar. Participação dos Parlamentares em audiên
cia pública, realizada por órgão da Casa, para
debate do tema .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
do comparecimento dos Srs. Deputados ao ple
nário para apreciação da Ordem do Dia. Determi
nação do encerramento dos trabalhos nas Co-
missões .

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Morosidade na adoção de normas co
muns e na solução de contenciosos jurídicos de
natureza econômica entre os paises membros do
Mercado Comum do Sul - MERCOSUL. Impor
tância estratégica do Mercosul para o desenvol-
vimento regional. .

JOS~ GENOINO (PT - SP. Pela ordem.) 
"Carta Aberta" divulgada por ocasião de ato de
solidariedade ao Governador João Alberto Capi
beribe, do Estado do Amapá, realizado na Câma-
ra dos Deputados ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Deputados ao plenário para registro de
presença ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Defesa, pelos participantes do Encontro Nacional
de Conselheiros de Saúde, de aprovação da pro
posta de emenda à Constituição sobre vincula
ção de recursos orçamentários à saúde pública.
Solidariedade ao Movimento Nacional de Resis
tência à Corrupção e ao Narcotráfico. Declara
ções do Presidente Fernando Henrique Cardoso
sobre redução da jornada de trabalho para 35
horas semanais, por ocasião de sua visita à
França .

I~DIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pela or
dem.) - Regozijo com a assinatura de convênio
entre a Câmara dos Deputados e a Rede Globo

NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.) 
Excelência do substitutivo apresentado pelo Re
lator Eliseu Resende ao projeto de lei, oriundo do
Poder Executivo, sobre reestruturação do setor
de transportes. Encaminhamento à Mesa de pro
jeto de resolução sobre criação de Comissão de
Acompanhamento de Assuntos de Interesse
Institucional. .

30805

30812

30807

30809

30807

30810

30810
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pelo Vice-Governador do Estado do Amazonas, em luta por reposíção salarial, particularmente
Samuel Hannan, e debatida na Comissão de Fi- aos do Estado do Ceará........................................ 30813
nanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
destinada à geração de recursos para implanta-
ção de obras. de infra-estrutura e saneamento
nos Estados da Amazônia OcidentaL......... ......... 30805

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Ato da Presidência sobre criação de Comissão
Especial destinada ao exame da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 115-A, de 1995. acer
ca da inclusão dos cerrados na lista dos biomas
considerados patrimônio nacional. .

rNAclo ARRUDA (BJocoIPCdoB - CE. Pela
ordem.) - Apoio à manifestação dos Conselheiros
Municipais de Saúde em defesa da Proposta de
Emenda à Constituição rfl 86-A, de 1993, vinculativa
de recursos ela União, dos Estados e Municípios à
saúde pública. Solidariedade aos servidores públicos

MAX ROSENMANN (BJoco/PSDB - PRo
Pela ordem.) - Conquista do Prêmio Nacional de
Referência em Gestão Escolar de 1999 pelo Co
légio Estadual Terra Boa, do Distrito de Paiol de
Baixo, Município de Campína Grande do Sul,
Estado do Paraná. Atuação do Prefeito Elerian
Zanetti em favor do setor de ensino do referido
municipio .

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Critica ao posicionamento do Governa
dor Mário Covas, do Estado de São Paulo, em
relação à greve dos professores e servidores pú-
blicos do setor estadual de ensino ..

NAIR XAVIER LOBO (BJoco/PMDB - GO.
Pela ordem.) - Morosidade do Ministério da Edu
cação na regulamentação dos cursos da Univer
sidade Salgado de Oliveíra - UNIVERSO, do
Estado de Goiás ..

I~DIO ROSA (BlocoIPMDB - RJ. Pela or
dem.) - Contrariedade à cassação da Carteira
Nacional de Habilitação como forma de penalida-
de prevista no Código de Trânsito Brasileiro .

ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.) 
Denúncia de parcialidade da Comissão Especial
criada no âmbito da Comissão de Agricultura e
Politica Rural da Casa para apuração de irregu
laridades na aplicação dos recursos do Progra
ma Especial de Crédito para a Reforma Agrária -
PROCERA .

EDUARDO CAMPOS (BJoco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Inconformismo com a reforma da
Previdência Social no Estado de Pernambuco.
Intransigência do Governo Federal na busca de
negociação sobre a greve dos servidores públi-
cos federais ..
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30839

30834

30841

30836

30839

30836

30834

30834

30836

30822

30821

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JUTAHY JUNIOR,
JOSÉ GENOINO ..

MARCELO DÉDA (Pela ordem.) - Defeito
em microfone da tribuna .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados MENDES
RIBEIRO FILHO, MARCELO D~DA ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do dispositivo ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas pancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, AYRTON XERt:2, BISPO RODRIGUES,
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, Jqs~ ROBERTO
BATOCHIO, GERSON pERES, M~R~E~O DÉDA,. ,

AIRTON CASCAVEL (Pela ordem.) 
Envolvimento dos cartórios do Estado do Pará
em fraude com o registro e grilagem de terras
públicas ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
nl! 5, para supressão da redação dada ao pará
grafo único do art. 96 da: Constituição Federal,
constante do art. 9ll da re~ação para o segundo
turno da Proposta de Emenda à Constituição nl!
96, de 1992 : .

ZULAII:: COBRA (Pela ordem.) - Apoio ao
destaque supress;vo da Bancada do Partido dos
Trabalhadores .

EDISON ANDRINO (BlocoIPMDB - SC. Pela
ordem.) Apresentação de requerimento para reali
zação de sessão solene em homenagem ao tenista
brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga ..

VI - Ordem do Dia
NEIVA MOREIRA (Pela ordem.) - Necroló

gio do jornalista maranhense Franklin de Olivei-
ra, publicado pelo jornal O Globo ..

I

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em $egundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n1l 96-D, de 1992, que
introduz modificaçóes',na estrutura do Poder Ju-
diciário ' .

30821

30821

30820

30820

de Produções co", vista à sintonia da TV Câma- sociais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ra por meio da TV Sky, por assinatura. :................ 30818 ografia e Estatística - IB,GE. Importância da reto-

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Decisão ~ada do de~envolvimerito na~jonal para .a redu-
sobre questão de ordem formulada pelo Deputado çao ~as desIgualdades. 'lo Pal~. ~provaçao,.p~la
Sérgio Miranda acerca da tramitação dos Pfoje- Comissão. de Economia, '~dus~na e Co~:rcl~.
tos de Lei nlls 4.155 e 4.173, ambos de 1998, so- d: ~equenmento para rea"zaç~o de audlen~'a

bre O Plano Nacl'onal de Educaça-o 30818 publica com a presença do Presidente do Instltu-
. to Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, para es-

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. clarecimentos sobre os custos da participação
Pela ordem.) - Anúncio de encaminhamento de re- brasileira na EXPO-2000, em Hannover, Alema-
curso contra decisão, em questão de ordem formu- nha .
lada pelo orador, da Presidência da Mesa à Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação ' 30819

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
mento do recurso anunciado pelo Deputado Sér-
gio MiranCla. 30819

CL~MENTINO COELHO (PPS - PE. Pela
ordem.) -:Cumprimentos à Presidência pela assi
natura de !convênio com a TV Sky, por assinatu
ra, para maior divulgação dos trabalhos legislati
vos. Concl,amação dos Deputados das Bancadas
do Norte, do' Nordeste e do Centro-Oeste para
apoio a proje~os sobre regionalização dos fundos
setoriail? .. f· .. ·:· · · ·.. ·· ·· ·.. ·· ..· · 30819

O'DElMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Cumpril11entos à Presidência pela assinatura
de convênio com a TV Sky, por assinatura, para
maior divulgação dos trabalhos legislativos. Soli
citação da 'presença dos deputados integrantes
da Bancada do Partido Progressista Brasileiro
em plenário~ Pedido de encerramento dos traba-
lhos das Cpmissões. 30820

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Como Líder.) - Cumprimentos à Presidência da
Casa pela proposta de constituição de Comissão
Especial para estudo da reforma política. Caráter
restritivo e antidemocrático da reforma política
encaminhada pelei Governo Federal. .

GERSON I;>ERES (PPB - PA. Pela or-
dem.) - Satisfação do orador e cumprimentos à
Presidência da Casa pela extensão do sinal da
TV Câmara às regiões Norte e Nordeste .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem.) - Solicitação de retirada do Recurso nll
253, de 1998, apresentado pelo orador contra
decisão da Mesa Diretora, considerando inconsti-
tucional o Projeto de Lei n1l 4.744, de 1998. Pos
sibilidade legal da reversão da aposentadoria e
do retorno do servidor aposentado à atividade.....

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
mento da solicitação do Deputado Arnaldo Faria
de Sá ..

RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or
dem.) - Considerações acerca dos indicadores



Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HERMES
PARCIANELLO, CIRO NOGUEIRA 308486

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de Destaque para Votação em Separado
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INOC~NCIO OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO PRESIDENTE (Michel Temer) - votação do
FILHO, JUTAHY JUNIOR........................................ 30841 dispositivo 308462

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ de voto, o Sr. Deputado DARClslO PERONDI..... 308462
GENOINO, MENDES RIBEIRO FILHO, Usaram da palavra para orientação das res-
GERSON PERES, JOSÉ GENOINO, ODELMO pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
LEÃO, INOCt:NCIO OLIVEIRA. 30845 GABEIRA, AYRTON XER~, BISPO RODRIGUES,

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA, MIRO TEIXEIRA,
ALEXANDRE CARDOSO. 30846 GERSON PERES, MARCELO DÉDA, INOCt:NCIO

OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY
JUNIOR. 308462

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ABELARDO LUPION. ..... 308464

CUNHA BUENO (Pela ordem.) - Instala-
ção, dia 8 do mês corrente, no Espaço Cultural
da Casa, do Movimento Parlamentarista. " ..... ...... 308464

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY
JUNIOR. 308464

JOSUÉ BENGTSON (Pela ordem.) - Re
portagem "O Direito de Crer', do jornalista Carlos
Fernandes, publicado na revista EClESIA, sobre
dificuldades enfrentadas pelas organizações
evangélicas na realização de trabalho social e
espiritual entre os índios brasileiros. 308465

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JORGE WILSON 308474

SYNVAL GUAZZELLI (Pela ordem.) - Ra-
zões do voto do orador favorável à matéria. 308475

PRESIDENTE (Michel Temer) - Elogio ao
Deputado Synval Guazzelli pelo extraordinário
empenho no exercicio de seu direito de voto........ 308475

RONALDO CEZAR COELHO (Pela or
dem.) - Aprovação, na Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, da Casa, de projeto
de resolução sobre o Código de Ética da Câmara
dos Deputados 308475

ODELMO LEÃO (Pela ordem.) - Solicita-
ção do encerramento da votação. 308475

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga-
ção da sessão. 308475

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 308475

Mantido o dispositivo. 308475

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ODELMO LEÃO. 308475

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
CORUJA. 30846

JUTAHY JUNIOR (Pela ordem.) - Solicita
ção de comparecimento dos Parlamentares do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB ao plenário. Avan
ços obtidos na votação da reforma do Poder Ju-
diciário. 30846

BABÁ (Pela ordem.) - Comparecimento do
orador ao Seminário Internacional do Movimento
Socialista dos Trabalhadores, a realizar-se na
Argentina. 30848

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ
GENOINO. 30848

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem.) - Orienta
ção de bancada. Solicitação do encerramento da
votação. . 30848

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem.) 
Justificativa da ausência da Sr- Deputada Luci
Choinacki. 30848

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JUTAHY JUNIOR, MARCELO
DÉDA, FERNANDO CORUJA....... 30848

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 30849

Supressão do dispositivo. 30849

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AIRTON CASCAVEL. ..... 308461

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque para Votação em Separado
nll 8-A para supressão do art. 14 da Redação
para o 211 turno : 308461

Usou da palavra a Sr- Deputada ZULAIt:
COBRA, Relatora da matéria 308461

MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem.) 
Solicitação da permanência dos deputados em
plenário. 308461

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO REIS. 308461

Usou da palavra para encaminhamento da
votaçao o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA.... 308461
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Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO

OLIVEIRA. 30890

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO REIS. .......... ..... 30891

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MARCELO DÉDA. 30891

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BARBOSA NETO............ 30891

ZULAI~ COBRA (Pela ordem) - Cumpri
mentos ao Presidente da Casa, Deputado Michel
Temer, pela excelência na condução dos traba-
lhos resultantes na reforma do Poder Judiciário. .. 30891

PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri
mentos à Deputada Zulaiê Cobra, Relatora da
matéria, aos membros da Comissão respectiva,
aos Líderes partidários e aos demais deputados
pelo sucesso da reforma do Poder Judiciário. ...... 30892

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Cumpri
mentos à Deputada Zulaiê Cobra, aos represen
tantes do Partido da Social Democracia Brasileira
na Comissão respectiva e aos demais deputados
pelo sucesso da reforma do Poder Judiciário. ...... 30892

ROBSON TUMA (Pela ordem) - Cumpri
mentos ao Presidente da Casa, Deputado Michel
Temer, pela excelência na condução dos traba-
lhos da reforma do Poder Judiciário........ 30892

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 30892

Mantido o dispositivo. 30892

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da redação final. 30903

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Aceita-
ção de acordo, pelo Partido dos Trabalhadores,
na forma proposta pela Presidência... ..... ......... ..... 30903

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da redação final. 30903

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 30903

30890

30891

30891

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MOACIR
MICHELETIO, ÁTILA LINS, MARCELO
BARBIERI, CELSO JACOB, WlGBERTO
TARTUCE ..

IÉDIO ROSA (Pela ordem) - Ausência do
orador na sessão extraordinária marcada para
esta data ..

nR 10, para supressão do § 42 do art. 115 da Usou da palavra pela ordem, para registro
Constituição Federal, conforme consta do art. 25 de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO BARROS .
da Redação para o segundo turno. . 30886

Usou da palavra a sra Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 30886

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados LÚCIA VÂNIA,
PAULO MARINHO, RICARDO RIQUE, DAMIÃO
FELlCIANO, RONALDO VJi\SCONCELLOS,
INALDO LEITÃO ·..· · ·..1 • • • 30886

GERSON PERES - Questão de ordem a
respeito da prejudicialidade regimental do dispo-
sitivo .'............................ 30886

Usou da palavra a sra Deputada ZULAIt:
COBRA, Relatora da matéria. 30886

GERSON PERES i(Pela ordem) - Equívo-
co na formulação da referida questão de ordem. .. 30886

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados AYRTON XERt:z, MARCELO DÉDA.............. 30886

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado AYRTON XERt:Z. 30887

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados DOMICIANO
CABRAL, JOÃO CALDAS, ALEX CANZIANI. ....... 30887

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MARCELO D~DA. 30887

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do dispositivo. 30888

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, AYRTON XERt:z, BISPO RODRIGUES,
SÉRGIO MIRANDA, FERNANDO CORUJA. 30888

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTÓNIO GERALDO. .... 30889

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
GERSON PERES, MARCELO DÉDA,
INOCt:NCIO OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO
FILHO, JUTAHY JUNIOR. 30889

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JORGE ALBERTO..... ..... 30890

Usou da palavra pela ordem a sra Deputada
ZULAI~ COBRA. 30890

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FLAVIO DERZI,
OSMÂNIO PEREIRA, OSMAR SERRAGLlO,
LUIZ FERNANDO, ADELSON RIBEIRO. 30890

Usou da palavra para orientação' da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado SILVIO
TORRES. 30890



30978

30974

30978

30978

30975

30976

30973

30974

30974

30974

30974

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comis
são de Minas e Energia, o Sr. Deputado JOS~

CARLOS ALELUIA. .

GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) - Ra-
zões do voto contrário à matéria .

30976

Votação e aprovação da redação final......... 30978

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 30978

Usou da palavra pàra proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado EDUARDO PAES ~ _.

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

PRESIDENTE (Michel Temer) - Concor
dância com o Deputado German~ Rigotto.... ,.......

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nQ 663-P;, de
1999, que altera o art. 1Q da Lei nQ 8.001, de
1990, que define os percentuais da distribuição
da compensação financeira de que trata a Lei nll

7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras
providêncías .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados PAULO LIMA, ALOIZIO MERCADA~TE,

GERMANO RIGOTTO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - : ..

Votação e rejeição da Emenda de Plenário
n1l 1 .

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em, substituição à Comis
são de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado
MANOEL CASTRO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do Substitutivo da Comissão de Eco-
nomia, Indústria e Comércio ..

30969

30963

30967

30963

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado MANOEL CASTRO.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica
ção ao Plenário acerca da existência de parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
daçao ao projeto .
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MENDES RIBEIRO FILHO (Pela ordem) - Usaram da palavra para discussão da ma-
Cumprimentos aos deputados e servidores da téria os Srs. Deputados EDUARDO PAES,
Casa pelo sucesso da reforma do Poder Judiciário. 30915 PAULO LIMA, ELlSEU RESENDE. 30970

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
tro de voto, os Srs. Deputados MAGNO MALTA, mento da discussão............................................... 30973

WELlNTON FAGUNDES, MARCONDES Anúncío da existência de emenda de Ple-
GADELHA. 30915 nário ao projeto... 30973

Apresentaçlo de proposições: RONALDO Usou da palavra para proferir parecer à
VASCONCELLOS; AFFONSO CAMARGO; emenda de Plenário, em substituição à Comis-
VIVALDO BARBOSA; ALBERTO FRAGA; são de Economia, Indústria e Comércio, o Sr.
CORAUCI SOBRINHO; NEUTON LIMA; Deputado RUBENS BUENO. 30973
EDUARDO CAMPOS; MEDEIROS; MIRO
TEIXEIRA; EDISON ANDRINO; EDISON
ANDRINO E GEDDEL VIEIRA LIMA; JOSt= INDIO
E OUTROS; JOSt= INDIO; PEDRO WILSON;
PAUDERNEY AVELlNO; ALDIR CABRAL;
VANESSA GRAZZIOTIN; FERNANDO GABEIRA;
JOSt= CARLOS COUTINHO; Luis BARBOSA;
PEDRO WILSON E BEN·HUR FERREIRA:
HAROLDO LIMA; ALDO REBELO: NILSON
MOURÃO; EDUARDO SEABRA E OUTROS;
NELSON PELLEGRINO; JOÃO PAULO; WAGNER
SALUSTIANO; SENHORES liDERES; PAULO
PAIM; ALBERTO FRAGA. :................. 30916

VII - Encerramento
2 - ATA DA 11(li SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 2A SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51& LEGISLATURA, EM 7 DE
JUNHO DE 2000

I - Abertura da sessão
/I - Leitura e assinatura da ata da ses-

são anterior
111 - Leitura do expediente
IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nQ 2.985, de
2000, que dispõe sobre a prorrogação do perío
do de transição previsto na Lei n2 9.478, de
1997, e dá outras providências ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição às Comissões de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática; e
de Minas e Energia, o Sr. Deputado RUBENS
BUENO .
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e Comissão de Minas e Energia, o Sr. Deputado
aprovação de requerimento de desapensação do JOSt= CARLOS ALELUIA...................................... 30986
Projeto de Lei nll 663, de 1999, dos Projetos de Usou da palavra para proferir parecer às
Lei nos 692, de 1999; 783, de 1999; 2.356, de Emendas de Plenário de nQs 1 e 3, em substitui-
2000; 2.483, de 2000; e 2.844, de 2000................ 30978 ção à Comissão de Finanças e Tributação, o Sr.

Usou da palavra para proferir parecer ao Deputado ROBSON TUMA. 30986
projeto, em substituição à Comissão de Ciência e JOSÉ CARLOS ALELUIA (Pela ordem) _
Tecnologia, Comunicação e Informática, o Sr. Confirmação do parecer favorável à Emenda nll. 1 30987
Deputado ALBERTO GOLDMAN. 30979 Usou da palavra para proferir parecer às

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Aguardo Emendas de Plenário de no.s 1 a 3, em substitui-
da votação de urgência urgentíssima para o pro- ção à Comissão de Constituição e Justiça e de
jeto de lei relativo a modificações no Código de Redação, o Sr. MENDES RIBEIRO FILHO. 30987
Trânsito Brasileiro. 30981 Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- tados MENDES RIBEIRO FILHO, ALBERTO
tro de voto, os Srs. Deputados GEOVAN GOLDMAN, ROBSON TUMA, JORGE BITIAR,
FREITAS, SAULO PEDROSA. 30981 ROBSON TUMA. 30987

Usou da palavra para proferir parecer ao VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Soliei-
projeto, em substituição à Comissão de Minas e tação de retirada de pauta do Projeto de Lei nll.
Energia, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS 2.793-A, de 2000, do Poder Executivo. 30988
ALELUIA. 30982 INOCJ::NCIO OLIVEIRA (Pela Qrdern}..--=.

Usou da palavra para proferir parecer ao -Tramitação-da-mâféria em regime de urgência ur-
projeto, em substituição- à Comissão-de Finanças gentíssima. 30989
e Tributação, o Sr. Deputado ROBSON TUMA. .... 30982 PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _

Usou da palavra para proferir parecer ao pro- Resposta ao Deputado Vivaldo Barbosa. 30989
jeto, em substituição à Comissão de Constituição e PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ Vo-
Justiça e de Redação, o Sr. Deputado WALTER tação e aprovação do Substitutivo da Comissão
PINHEIRO. 30982 de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lrifor-

Usou da palavra para discussão da matéria mática, ao Projeto de Lei nll. 2.844/2000................ 30989
o Sr. Deputado CLEMENTINO COELHO.............. 30982 PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ Vo-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- tação e aprovação da Emenda de Plenário nQ 1. .. 30991
mento da discussão............................................... 30983 PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ Vo-

Usou da palavra pela ordem ~ Sr. Deputado tação da subemenda à Emenda de Plenário nl! 3. 30991
rNOC~NCIO OLIVEIRA. : ~..... 30983 Usou da palavra para orientação da res-

Usou da palavra pela ordem, para registro pectiva bancada o Sr. Deputado INOCJ::NCIO
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO BIOLCHI. 30984 OLIVEIRA. 30991

Usou da palavra pela o~dem o Sr. Deputado PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
FERNANDO CORUJA ,................................ 30984 Aprovação da Subemenda. 30991

Usou da palavra pela ordem, para registro Declaração de prejudicialidade da Emenda
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO ARGENTA. 30985 de Plenário nQ 3. 30991

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Votação e aprovação da redação final......... 30992
Existência de emendas de Plenário ao projeto..... 30985 Encaminhamento da matéria ao Senado

Retirada da Emenda nO. 2.... 30985 Federal. 30992

Usou da palavra para proferir parecer às PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis-
Emendas de Plenário nll.

s
1 e 3, em substituição à cussão, em turno único, do Projeto de Lei na

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica- 2.859, de 2000, que institui o Programa de De-
ção e Informática, o Sr. Deputado ALBERTO senvolvimento Científico e Tecnológico do Setor
GOLDMAN. 30985 Espacial e dá outras providências. 30992

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra para proferir parecer ao
de voto, o Sr. Deputado JOÃO ALMEIDA. 30986 projeto, em substituição à Comissão de Relações

Usou da palavra para proferir parecer às Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr. Deputado
Emendas de Plenário nQs 1 a 3, em substituição à FERNANDO CORUJA. 30993



30996

30996

30996

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti-
ca, o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA. .

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Viação e Transportes, o Sr. Deputado
JORGE BITIAR .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ROBSON TUMA .
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Usou da palavra para proferir parecer ao Justiça e de Redação, o Sr. Deputado ROBSON
projeto, em substituição à Comissão de Ciência e TUMA '" 30995
Tecnologia, Comunicação e Informática, o Sr. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Deputado JORGE BITIAR. 30993 Encerramento da d' s~ 30995(seus ao .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constituição Existência de emendas de Plenário............. 30995

e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
ROBSON TUMA. 30993

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Encerramento da discussão. .. 30993

Existência de emenda de Plenário ao pro-
jeto......................................................................... 30993

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal, o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA. 30993

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, o Sr. Deputado JORGE BITIAR. ....... 30993

Usou da palavra para proferir parecer à
emenda de Plenário, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado ROBSON TUMA. 30993

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo-
tação e aprovação da Emenda n2 1. 30993

Votação e aprovação do projeto e da reda-
ção final. 30995

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 30995

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis-
cussão, em turno único, do Projeto de Lei nl!
2.794, de 2000, que altera a destinação de recei-
tas próprias decorrentes de contratos firmados
pelo Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem, visando ao financiamento de programas
e projetos de pesquisa cientifica e desenvolvi-
mento tecnológico do setor produtivo na área de
transportes terrestres, e dá outras providências. .. 30995

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, o Sr.
Deputado JORGE BITIAR. 30995

Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
jeto, em substituição à Comissão de Viação e
Transportes, o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA. 30995

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado ALBERTO
GOLDMAN. 30995

Usou da palavra para proferir parecer ao pro
jeto, em substituição à Comissão de Constituição e

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado
ALBERTO GOLDMAN. 30996

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Sr. Deputado ROBSON TUMA.............................. 30996

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo-
tação e aprovação das Emendas de Plenário nQll
1, 3 e 4, com parecer favorável. . 30996

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo-
tação e rejeição da Emenda de Plenário nl! 2,
com parecer contrário........ 30997

Votação e aprovação do projeto e da reda-
ção final. 30998

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 30998

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei nll
2.793-A, de 2000, que dispõe sobre realização de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e
em eficiência energética por parte das empresas
concessionárias, permissionárias e autorizadas do
setor de energia elétrica e dá outras providências. .. 30998

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Solici-
tação da retirada da matéria da pauta da Ordem
do Dia. 30998

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA, GILMAR
MACHADO, FERNANDO CORUJA, JOSÉ
CARLOS ALELUIA, VIVALDO BARBOSA,
INOCt:NCIO OLIVEIRA. 30999

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Minas e
Energia, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. 31002
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Usou da palavra para proferir parecer ao PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Re-
projeto, em substituição à Comissão de Finanças jeição da emenda. 31005
e Tributação, o Sr. Deputado JORGE BITTAR...... 31002 PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo-

Usou da palavra para proferir parecer ao tação e aprovação da redação final. 31007
projeto, em substituição à Comissão de Constituição Encaminhamento da matéria ao Senado
e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado Federal. 31007
ROBSON TUMA.................................................... 31002 PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ Dis-

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - cussão, em turno único, do Projeto de Lei nl' 2.978,
Encerramento da discussão. 31002 de 2000, que institui contribuição de intervenção de

Existência de emendas de Plenário ao projeto. 31002 domínio econômico destinada a financiar o Progra
ma de Estímulo à Interação Universidade-Empresa

Usou da palavra para proferir parecer às para o Apoio à Inovação e dá outras providências. . 31007
emendas de Plenário, em substituição à Comis- Usou da palavra para proferir parecer ao
são de Minas e Energia, o Sr. Deputado JOSr=

projeto, em substituição à Comissão de Educa-
CARLOS ALELUIA. 31002 ção, Cultura e Desporto, o Sr. Deputado GILMAR

Usou da palavra para proferir parecer às MACHADO. 31007
emendas de Plenário, em substituição à Comissão Usou da palavra para proferir parecer ao
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti- projeto, em substituição à Comissão de Ciência e
ca, o Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN. 31003 tecnologia, Comunicação e Informática, o Sr.

Usou da palavra para proferir parecer às Deputado ALBERTO GOLDMAN. 31007
emendas de Plenário, em substituição à Comis- Usou ,da palavra para proferir parecer ao
são de Constituição e Justiça e de Redação, o projeto, em substituíção à Comissão de Finanças
Sr. Deputado ROBSON TUMA.............................. 31003 e Tributação, o Sr. Deputado JORGE BITTAR ..... 31008

Usou da palavra para proferir parecer às Usou da palavra para proferir parecer ao
emendas de Plenário, em substituição ã Comis- projeto, em substituição à Comissão de Constituição
são de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
JORGE BITTAR..................................................... 31003 ROBSON TUMA.................................................... 31008

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vota- PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
ção do substitutivo adotado pela Comissão de Encerramento da discussão. 31008
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. 31003 Existência de emenda de Plenário ao projeto.. 31008

Usou da palavra para orientação da res~ Usou da palavra para proferir parecer à
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCí:NCIO emenda de Plenário, em substituição à Comissão
OLIVEIRA. 31004 de Educação, Cultura e Desporto, o Sr. Deputado

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - GILMAR MACHADO. 31008
Aprovação do substitutivo. 31004 Usou da palavra para proferir parecer à

Prejudicados o projeto e as emendas a ele emenda de Plenário, em substituição à Comis-
apresentadas......................................................... 31004 são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e

Informática, Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN. 31008
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo-

tação das Emendas de Plenário n~ 2 e 3, com Usou da palavra para proferir parecer à
31004 emenda de Plenário, em substituição à Comis-

parecer favorável. .. são de Finanças e Tributação, o Sr. Deputado

Usou da palavra para orientação da res- JORGE BITTAR..................................................... 31008
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCí:NCIO

Usou da palavra para proferir parecer à
OLIVEIRA. 31005 emenda de Plenário, em substituição à Comis-

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - são de Constituição e Justiça e de Redação, o
Aprovação das emendas,...................................... 31005 Sr. Deputado ROBSON TUMA.............................. 31008

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo- PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo-
tação da Emenda de Plenário nQ 1, com parecer tação e aprovação da Emenda de Plenário nll- 1f

pela rejeição. 31005 com parecer favorável. 31009

Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO
OLIVEIRA. 31005 OLIVEIRA. 31009
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PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vota- DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
ção e aprovação do projeto, ressalvado o destaque. 31010 DEPUTADO PAES LANDIM NO PEQUENO

., EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
. PRESIDENTE (Sevenno Cavalcanti) - Re- CÂMARA DOS DEPUTADOS REALIZADA NO

quenmento de lIDestaqu7 para Vot~çã~ em Sepa- DIA 22 DE MAIO DE 2000: Revisão de cortes de
rado do art. 4 do Projeto de Lei n 2.978, de t" d t' d M' . t' .recursos orçamen anos es tna os ao tnlS eno
2000....................................................................... 31010 do Meio Ambiente. Urgente realização de zonea-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu- mento do cerrado e do semi-árido piauienses. ..... 31018
tado INOCt=NCIO OLIVEIRA................................. 31010 3 -ATOS DO PRESIDENTE

Usou da palavra para encaminhamento da a) Exoneraçao: Ana Elizabeth de Almeida
votação o Sr. Deputado S~RGIO MIRANDA. ....... 31010 Gomes, André Andrade Vieira, José Maria No-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado gueira Areas, José Mauricio Valladão Cavalcanti
Ferreira, Paulo César Rodrigues dos Re(s, Seve-

ALBERTO GOLDMAN. 31010 . J é AI M'I t . 31019nno os ves I e .
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOC~NCIO OLIVEIRA, ALBERTO GOLDMAN,
FERNANDO CORUJA, GILMAR MACHADO. ...... 31010

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Su-
pressão do dispositivo. 31011

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Vo-
tação e aprovação da redação final. 31012

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 31012

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Re
querimento de urgência para apreciação do Pro-
jeto de Lei nll 2.982, de 2000, que prevê nova re-
dação para o art. 289 do Código Penal (Decre-
to-Lei nlI2.848, de 1940), com acréscimo da mo
dalidade de falsificação da moeda de polímero.... 31012

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Consulta às Lideranças sobre possibilidade de
votação do requerimento....................................... 31012

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados ALBERTO GOLDMAN, ROBSON TUMA,
INOC~NCIO OLIVEIRA, FERNANDO CORUJA.... 31012

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Ine-
xistência de acordo entre as Lideranças partidárias
para votação do requerimento de urgência. 31012

V - Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.

DEPUTADO PAES LANDIM NO PERloDO
DESTINADO As COMUNICAÇOES
PARLAMENTARES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS REALIZADA NO
DIA 19 DE MAIO DE 2000: Inoportunidade dos
cortes orçamentários anunciados pelo Governo no
âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Liberação
de mais recursos para manutenção do Parque Na
cional da Serra da Capivara, no Estado do Piauí.
Elogio à atuação do Ministro Sarney Filho, do
Meio Ambiente, em prol da preservação da Ama-
zônia. 31016

b) Nomeação: Ana Catarina Vieira de Lima,
Ana Christina Neves Alves, Ana Paula Andrade
Fernandes, Ednete Rodrigues Bezerra, José Henri
que Aguiar Milet, Juliana Costa Alves, Maria Auxili
adora Aires Moreira, Sandra Eni de Andrade, Se-
verino José Alves Milet, Susi Francis Amaral Piva... 31025

c) Designação: Hebervaldo Feitosa Car-
valhêdo, Wilna Rodrigues Pires. 31036

COMISSOES

4 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, 2ga Reunião (Ordinária), em 7-6-00. ...... 31037

b) Comissão de Finanças e Tributação, 131

Reunião (Ordinária), em 7-6-00 e * 1411 Reunião
(Extraordinária de Audiência Pública), em 7-6-00. 31038

c) Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, Termo de Reunião, em 7-6-00.... 31067

d) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nlI 618-A/98 (Patrimônio Genéti-
co), * 51 Reunião, em 7-6-00. 31067

e) Grupo de Trabalho destinado a tratar da
transposição de águas do rio São Francisco e re
vitalização dos seus afluentes, bem como apre
sentar propostas ao orçamento que viabilizem
estas ações, * 20a Reunião, em 7-6-00................. 31086

* Atas com notas taquigrãficas.

5 - PARECERES - PL~ 213 - A/95, 2.764
- 8197, 3.210 - 8197, 3.453 - 8197, 3.688 -AJ97,
3.989 - Al97, 102 - BJ99, 554 - Al99, 820 - Al99,
2.212 - AJ99, 2.219 - A199, 2.350 - AJOO, 2.669-
AlOO, 2.673 - AlOO, 2.678 - AJOO e 2.904 - AlDO. .... 31100

6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-

municação e Informática, nlI3, em 7-6-00. 31180

7-MESA
8 - LiDERES E VICE-LiDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES
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Ata da 1091 Sessão, em 7 de junho de 2000
Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Jaques Wagner,

32 Secretário; Giovanni Queiroz, 1J2 Suplente de Secretário;
Enio Bacci, Marçal Filho, Themistocles Sampaio,

§ 2J2 do artigo 18 do Regimento Interno

As 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

LUIS BARBOSA

ROBERIO ARAUJO

SALOMAO CRUZ
Presentes de Roraima: 5

Amapá

ANTONIO FEIJAO

BADU PICANCO

DR. BENEDITO DIAS
EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

JURANDIL JUAREZ

SERGIO BARCELLOS
Presentes de Amapá: 7

Pará
ANIVALDO VALE

BABA

GERSON PERES
JORGE COSTA

JOSE PRIANTE

JOSUE BENGTSON

RENILDO LEAL

VIC PIRES FRANCO

Presentes de Pari: 9

Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

PPS

PMDB

PFL

PL

PPB

PST

PSDB

PPB
PTB

PSB

PMDB

PFL

PSDB

PT

PPB
PMDB

PMDB
PTB
prs
PFL
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Amazonas
ARTHUR VIRGILlO PSDB
EULER RIBEIRO PFL
FRANCISCO GARCIA PFL
LUIZ FERNANDO PPB
PAUDERNEY AVELINO PFL
Presentes de Amazonas: 5

Rondonia

CONFUCIO MOURA PMDB
EURIPEDES MIRANDA PDT
EXPEDITO JUNIOR PFL
MARINHA RAUPP PSDB
NILTON CAPIXABA PTB
OSCAR ANDRADE PFL
SERGIO CARVALHO PSDB
Presentes de Rondonia: 7

Acre

ILDEFONCO CORDEIRO PFL
JOAOTOTA PPB
JOSE ALEKSANDRO PSL
MARCIO BITIAR PPS
NILSON MOURAO PT
SERGIO BARROS PSDB
Presentes de Acre: 6

Tocantins
ANTONIO JORGE PTB
JOAO RIBEIRO PFL
NILMAR RUIZ PFL
OSVALDO REIS PMDB
PAULO MOURAO PSDB
RAINEL BARBOSA PMDB

UDSON BANDEIRA PMDB
Presentes de Tocantins: 7

Maranhão
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PPB
CESAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
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Ceará

Piauf

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EUSEU MOURA

GASTA0 VIEIRA

JOAO CASTELO
JOSE ANTONIO ALMEIDA

MAURO FECURY

NEIVA MOREIRA

NICE LOBAO

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

ROBERTO ROCHA
Presentes de Maranhão: 14

ALMEIDA DE JESUS

ANIBAL GOMES

ANTONIO CAMBRAIA

EUNICIO OLIVEIRA
INACIO ARRUDA

JOSE UNHARES

LEO ALCANTARA

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROBERTO PESSOA

ROMMEL FEIJO

SERGIO NOVAIS
VICENTE ARRUDA
Presentes de Ceará: 16

ATILA LIRA

B.SA

GESSIVALDO ISAIAS

JOAO HENRIQUE

MUSSADEMES

PAES LANDIM
THEMISTOCLES SAMPAIO

PPB

PMDB

PSDB

PSB

PFL

PDT

PFL

PFL

PFL

PMDB

PSDB

PL
PMDB

PSOB
PMOB
pedoS

PPB

PSDB

PMDB

PFL

PMDB

PSOB

PFL

PSDB

PSB
PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PMOB

PFL

PFL
PMDB
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WELLlNGTON DIAS
Presentes de Piaui: 8

PT

Junho de 2000

Rio Grande do Norte

HENRIQUE EDUARDO ALVES
IBERE FERREIRA

LAIRE ROSADO
LAVOISIER MAIA

Presentes de Rio Grande do Norte: 4

Paraíba

ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA
CARLOS DUNGA
DAMIAO FELlCIANO
DOMICIANO CABRAL
INALDO LEITAO

MARCONDES GADELHA
Presentes de Paraiba: 9

Pernambuco

ANTONIO GERALDO

ARMANDO MONTEIRO

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO
INOCENCIO OLIVEIRA

JOAOCOLACO
JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSE CHAVES

JOSE MENDONCA BEZERRA
LUIZ PIAUHYUNO
MARCOS DE JESUS

PEDRO EUGENIO
SERGIO GUERRA

PMDB
PPB

PMDB
PFL

PFL

PMDB

PT
PMDB
PMOB
PMDB
PSDB
PFL

PFL

PMDB
PPS

PSB

PSB

PT
PFL

PMOB

PFL

PFL

PMOB

PFL
PSDB
PSDB

PPS
PSDB
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Presentes de Pernambuco: 18

Alagoas

ALBERICO CORDEIRO
AUGUSTO FARIAS

JOAOCALDAS

JOAQUIM BRITO

JOSE THOMAZ NONO

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 6

Sergipe
ADELSON RIBEIRO

AUGUSTO FRANCO
CLEONANCIO FONSECA

JORGE ALBERTO

JOSE TELES

PEDRO VALADARES

SERGIO REIS
Presentes de Sergipe: 7

Bahia

AROLDO CEDRAZ

CORIOLANO SALES

EUJACIO SIMOES
FELlX MENDONCA

FRANCISTONIO PINTO
GERALDO SIMOES

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIROAZI
JOAO ALMEIDA
JOAOLEAO

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSE ROCHA

JUTAHY JUNIOR
LEUR LOMANTO
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PTB
PPB

PL

PT

PFL

PPS

PSC

PSDB
PPB
PMDB

PSDB

PSB

PSDB

PFL

PMDB

PL

PTB

PMDB

PT

PFL

PCdoB

PFL
PSDB
PSDB

PFL

PFL

PFL

PSDB

PFL
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LUIZ MOREIRA

MANOEL CASTRO

MARIO NEGROMONTE
PAULO BRAGA

PAULO MAGALHAES

REGINALDO GERMANO
SAULO PEDROSA

WALDIR PIRES

Presentes de Bahia: 25

S.PART.

PFL

PSDB
PFL

PFL

PFL
PSDB

PT
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Minas Gerais

ADEMIR LUCAS

AECIO NEVES

ANTONIO DO VALLE
BONIFACIO DE ANDRADA
CABO JULIO

CLEUBER CARNEIRO

CUSTODIO MAnos
DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA
ELlSEU RESENDE

GILMAR MACHADO
HELIO COSTA

IBRAHIM ABI·ACKEL
JOAO FASSARELLA

JOAO MAGALHAES
JOSE MILITA0

LAEL VARELLA

LINCOLN PORTELA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIA ELVIRA

MARIO ASSAD JUNIOR

MARIO DE OLIVEIRA
ODELMOLEAO

OLlMPIO PIRES

OSMANIO PEREIRA

PSDB

PSDB

PMDB
PSDB
PL

PFL

PSDB

PSDB

PP8

PSDB
PFL

PT
PMDB

PPB
PT

PMDB
PSDB

PFL

PSL

PPB
PMDB

PT

PMDB

PFL

PMDB
PPB

PDT

PMDB



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PHILEMON RODRIGUES
RAFAEL GUERRA

ROBERTO BRANT

ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
SARAIVA FELIPE

SERGIO MIRANDA
SILAS BRASILEIRO

VIRGILlO GUIMARAES
VIDORIO MEDIOU
ZAIRE REZENDE

Presentes de Minas Gerais: 39

Esplrito Santo
JOAOCOSER
JOSE CARLOS ELIAS

MAGNO MALTA
MARCUS VICENTE

MAX MAURO
NILTON BAIANO
RITA CAMATA
Presentes de Espirito Santo: 7

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALMERINDA DE CARVALHO
AYRTON XEREZ
CARLOS SANTANA

CORONEL GARCIA
DINO FERNANDES

DR. HELENO
EBERSILVA

EDUARDO PAES

FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES

IEDIOROSA

JAIR BOLSONARO
JANDIRA FEGHAU
JOAO SAMPAIO

PL

PSDB

PFL

PSDB
PFL

PMDB

PCdeB
PMDB
PT

PSDB
PMDB

PT
PTB

PTB
PSDB

PTB

PPB
PMDB

PSDB

PSB
PFL

PPS
PT

PSDB
PSDB
PSDB
PDT
PTB

PV
PTB
PMDB
PPB
PCdeS
PDT
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JORGE BITTAR

JORGE WILSON

JOSE CARLOS COUTINHO

LUIZ SERGIO

MARCia FORTES

MILTON TEMER

MIRIAM REID

PASTORVALDECI PAIVA
PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA

PAULO FEIJO

RODRIGO MAIA

RONALDO CEZAR COELHO

RUBEM MEDINA

SIMAO SESSIM

WANDERLEY MARTINS
Presentes de Rio de Janeiro: 32

PT

PMDB

PFL

PT
PSDB

PT

PDT

PSL
PSB

PPB

PSDB

PTB

PSDB

PFL

PPB

PDT

Junho de 2000

810 Paulo

ALBERTO GOLDMAN

ALBERTO MOURAO

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANDRE BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ANTONIO PALOCCI

ARLINDO CHINAGLIA

ARNALDO FARIA DE SA

ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANDERVAL

CELSO GIGLIO

CLOVIS VOLPI

CORAUCI SOBRINHO

CUNHA BUENO

DE VELASCO

DELFIM NETIO

PSDB

PMDB

PCdoB

PT

PSDB

PT

PSDB

PSDB

PT

PT

PPB

PSDB

PPB
PL

PTB

PSDB

PFL

'PPB

PSL

PPS
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DR. EVILASIO

DUILlO PISANESCHI

EDINHO ARAUJO

EDUARDO JORGE

EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSE DE ABREU

JOSE DIRCEU

JOSE GENOINO

JOSE ROBERTO BATOCHIO

LUIZ ANTONIO FLEURY

LUIZA ERUNDINA

MALULY NETTO
MARCOS CINTRA

MEDEIROS
MILTON MONTI

MOREIRA FERREIRA

NELO RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA

PAULO KOBAYASHI

PAULO LIMA

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO IZAR
ROBSON TUMA

RUBENS FURLAN

SAMPAIO DORIA

SILVIO TORRES

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER SALUSTIANO

XICO GRAZIANO

ZULAIE COBRA
Presentes de São Paulo: 54

Mato Grosso
L1NO ROSSI

OSVALDO SOBRINHO
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PSB

PTB

PPS

PT

PPS

PDT

PMDB

PTN

PT

PT

PDT

PTB

PSB

PFL
PL
-Pft
PMDB

PFL

PMDB

PTB

PFL

PSDB

PMDB

PT

PMDB
PFL

PPS

PSDB

PSDB

PL

PPB

PSDB

PSDB

PSDB
PTB
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RICARTE DE FREITAS
TETE BEZERRA

WELINTON FAGUNDES
WILSON SANTOS
Presentes de Mato Grosso: 6

PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

Junho de 2000

Distrito Fed'eral

AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA
GERALDO MAGELA
JORGE PINHEIRO

PEDRO CELSO
WIGBERTO TARTUCE
Presentes de Distrito Federal: 6

Golés

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JUQUINHA

L1DIA QUINAN
LUIZ BITTENCOURT
NAIR XAVIER LOBO

,NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO
PEDRO CHAVES

PEDRO WILSON
ROBERTO BALESTRA
RONALDO CAIADO
VILMAR ROCHA
Presentes de Goiás: 14

Mato Grosso do Sul

FLAVIO DERZI

JOAO GRANDAO
MARCAL FILHO
WALDEMIR MOKA
Presentes de Mato Grosso do Sul: 5

PCdoB

PMDB
PT
PMDB
PT
PPB

PMDB

PMDB
PSDB

PSDB
PMDB
PMDB
PMDB

PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

PMDB

PT
PMDB
PMDB
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Paraná

ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

ALEX CANZIANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

FLAVIOARNS

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

IRISSIMOES

JOSE BORBA

LUCIANO PIZZATIO

MARCIO MATOS
MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO

NELSON MEURER

ODILlO BALBINOTII

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RAFAEL GRECA

RENATO SILVA

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER
Presentes de Paraná: 25

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

EDINHO BEZ

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

HUGO BIEHL

JOAOMATOS

JOSE CARLOS VIEIRA

PEDRO BITIENCOURT

PFL

PFL

PSDB

PSDB

PPB

PT

PSOB

PMOB

PMDB

PTB

PMDB
PFL

PT
PSDB

PMDB

PPB

PSDB

PSDB

PMDB

PT

PFL

PSDB

PPS

PFL

PFL

PFL

PMOB

PMDB

PPB

PDT

PFL

PPB

PMDB

PFL

PFL
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RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO
Presentes de Santa Catarina: 13

Rio Grande do Sul

ADAO PRETTO

AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

AUGUSTO NARDES

CAIO RIELA

DARCISIQ PERONDI

ENIO BACCI

ESTHER GROSSI

FERNANDO MARRONI
.FETTER JUNIOR

GERMANO RIGOTTO

LUIS CARLOS HEINZE

LUIZ MAINARDI

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON MARCHEZAN

OSVALDO 810LCHI

PAULO JOSE GOUVEA

ROBERTO ARGENTA

TELMO KIRST

VALDECIOLlVEIRA

WALDOMIRO FIORAVANTE

Presentes de Rio Grande do Sul: 22

PMOB

POT

PSDB

PT

PDT

POT

PPB

PT8

PMDB

POT

PT

PT
PPB

PMDB

PPB

PT

PT

IDMDB
PSDB

PMDB

PL

PHS

PPB

PT

PT



Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. PSDB/PTB/l/Nª 25112000

Brasília, 7 de junho de 2000

A Sua Excelência o senhor
Deputado MICHEL TEMER

DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Léo Alcân
tara pelo Deputado Alex Canziani, como membro titu
lar, da Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à PEC n1l 98-Al99, que "altera o art. 30 da Consti
tuição Federal, para acrescentar inciso conferindo
competência ao Município para determinar atribui
ções de Vice-Prefeito".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 7-6-2000. - Severino Cavalcanti,

22 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Lí
der do PFL, nos seguintes termos:

Ofício nQ 1.082-L-PFUOO

Brasília, 12 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Euler Ribei

ro para integrar, como membro titular, a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de
Lei nll 4.579, de 1998, que "dispõe sobre o acesso a re
cursos genéticos e seus produtos derivadps, a proteção
ao conhecimento tradicional a eles associados, e dá ou
tras providências", em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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I - ABERTURA DA SESSÃO chek, em 22 de agosto de 1976, em acidente rodoviá
rio ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, quilômetro
165, no Município de Resende".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do Bloco PSDB/PTB.

o SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 376 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.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. CAIO RIELA, servindo como 211 Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. MARÇAL FILHO, servindo como 111 Se
cretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM Nll 779

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Peru sobre Cooperação e Co
ordenação em Matéria de Sanidade Agropecuária,
celebrado em Lima, em 6 de dezembro de 1999.

Brasília, 6 de junho de 2000. - Fernando Henri
que Cardoso. .

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do Bloco
Parlamentar P5.DB/PTB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/PTB/I/Nª 24312000

. Brasília, 2 de junho de 2000

A sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os

Deputados Carlos Mosconi, Danilo de Castro e Maria
Abadia, como membros titulares, e os Deputados
João Castelo, Inaldo Leitão e Zulaiê Cobra como
membros suplentes, para integrarem a Comissão
Externa destinada a "esclarecer em que circunstância
ocorreu a morte do ex-Presidente Juscelino Kubits-
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OfIcio ng 1.163-L-PFL/2000

Brasflia, 111. de junho de 2000

Excelentissimo senhor
Deputad MICHEL TEMER
Presidente da Camara dos Deputados
Nesta

Indico a Vossa Excelência o Deputado Jaime
Nartins para integrar, como membro suplente, a Co
missão Externa destinada a "esclarecer em que cir
custência ocorreu a morte do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek, em 22 de agosto de 1976, em acidente
rodoviário ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, Km
165, no Município de Resende", em substituição ao
Deputado Aracely de Paula.

Aten~Losamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Uder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofrcio nll. 1.179-L-PFU2000

Brasllia, 6 de junho de 2000

Exelentissimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Nilmar

Ruiz (PFLrrO) para integrar, como membro titular, a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em substituição ao Deputado Darci Coelho, e como
membro suplente, a Comissêo de Educaçêo, Cultura
e Desporto, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei~

ra, L1der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofrcio nIl.1.210-L-PFU2000

Brasflia, 7 de junho de 2000

Excelentlssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Nilmar

Ruiz e José Carlos Vieira para integrarem, como
membros suplentes, a Comissêo Especial destinada

a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção n1l.98-A, de 1999, do Senhor Deputado Fernando
Zuppo e outros, que "altera o art. 30 da Constituição
Federal, para acrescentar inciso conferindo compe
tência ao Municfpio para determinar atribuiçOes de Vi
ce-Prefeito", em vagas existentes.

Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Olivel~

ra, L1der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 7-6-2000. - Severino Cavalcanti,

2l1. Vice-Presidente no exercfcio da Presi
dência.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguintes ter
mos:

Of. nll. 250/00 - BP.

Brasflia, 31 de maio de 2000

Exmo sr.
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. EX- que o Bloco

PUPSL indica os Deputados Bispo Rodrigues, PURJ,
como titular, e Pastor Valdeci, PSURJ, como suplente,
para integrarem a Comissão Especial destinada a exa
minar o Sistema Presidencialista de Govemo.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valde·
mar Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Of. nQ 251/00 - BP.

Brasília, 31 de maio de 2000

Exmo Sr.
Deputado MICHEL TEMER
DD.Presidente da Cêmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.llque o Blo

co PUPSL indica os Deputados Philemon Rodrigues,
PUMG, como titular, e Luciano Bivar, PSLlPE, como
suplente, para integrarem a Comissêo Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nll. 6D9-A, de 1998, do Senhor Deputado
AntOnio Geraldo e outros, que "acrescenta novo inci-
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Brasília, 31 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 31 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nll.406/00, indico a

Vossa Excelência o Deputado Regís Cavalcante
como titular e o Deputado Ayrton Xerez como suplente,
para integrarem a Comissão Extema destinada a "escla
recer em que circunstâncias ocorreu a morte do

Brasllia, 31 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Oficio SGM/P nll. 400100, co~

nico a Vossa Excelência que integrarei como suplente
a Comissão Especial destinada a analisar a crise por
que atravessa a aviação civil do País, e o Deputado
Regis Cavalcantecomo titular.

Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
Neto, L1der do PPS.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Deputado Michel Te

mer, Presidente.

OF/LlD/Nº 234/2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGMIP nll. 401/00, comu

nico a Vossa Excelência que integrarei como titular a
Comissão Especial destinada a examinar o Sistema
Presidencialista de Governo, e o Deputado Regis Ca
valcante como suplente.

Atenciosamente, - Deputado João Herrmann
Neto, Líder do PPS.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF/LlD/NQ 233/2000

Brasília, 31 de maio de 2000

ExmoSr.
Deputado MICHEL TEMER
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

so ao art. 208 da Constituição Federal" (material didá- OF/LlD/NQ 232/2000
tico para ensino médio).

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valde·
mar Costa Neto, Líder do Bloco PLlPSL.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Of. nll 252/00 - BP

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex'! que o Bloco

PUPSL indica os Deputados Lincoln Portela, PSUMG,
como titular, e Marcos Cintra, PUSP, como suplente,
para integrarem a Comissão Especial destinada a anali
sar a crise por que atravessa a aviação civil do PaIs.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valde·
mar Costa Neto, Líder do Bloco PLlPSL.

Publique-se.
Em 7-6-2000 - Michel Temer, Presi

dente.
Do Senhor Deputado João Herrmann Neto,

Lider do PPS, nos seguintes termos:

OF/LlD/N2 231/2000

Brasília, 31 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nll 399/00, comu

nico a Vossa Excelência que integrarei como titular a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC n1l609-A, de 1998, do Senhor Antônio Geraldo e
outros, que "acrescenta novo inciso ao art. 208 da
Constituição Federal" (material didático para o ensino
médio), e, o Deputado Regis Cavalcante ocupará
como suplente.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 446/99, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 23 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cesar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF Nº 340-P/2000 - CCJR

ex-Presidente Juscelino Kubitschek, em 22 de agosto de OF. Nº 330-P/2000 - CCJR
1976, em acidente rodoviário ocorrido na Rodovia Presi- Brasília 24 de maio de 2000
dente Dutra, quilômetro 165, no Município de Resende", . '
a requerimento do Senhor Deputado Paulo Octávio. A Sua ExcelêncIa o Senhor

Atenciosa'mente, - Deputado João Herrmann Deputad~MICHEL TEMER
Neto Líder do PPS. DO. Presidente da Câmara dos Deputados

, Nesta
Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Senhor Deputado Ronaldo Cezar Coelho,

Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 288-P/2000 - CCJR

Brasília, 17 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 16 de maio do corrente, dos
Projetos de Lei nlls 996-A/99 e 906/99, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e pareceres a eles oferecidos.

Cordialmente, - DeputadoRonaldo Cezar Coe
lho, Presidente.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Mic.hel Temer, Presi

dente.

OF. Nº 329-P/2000 - CCJR

Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 436/99, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 23 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Publique-se
Em 706-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 25 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n1l 431/00, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 23 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado Ronaldo Cesar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado José índio, Presidente da

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
nos seguintes termos:

Ofício nº 27/2000-P

Brasília, 26 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER

DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 106 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, solicito a V. ExA que autorize
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Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n1l715/99 e dos de nQs 881/99 e 1.293/99, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Atenciosamente, Deputado Cleuber Cameiro, 
Presidente.

Brasflia, 17 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

a reconstituição do Projeto de Lei n1l477/99, tendo em Oficio nº 86/2000 - P
vista o extravio do mesmo.

Respeitosamente, - Deputado José índio, Pre
sidente.

Brasília, 17 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Pedro Wilson, Presidente

da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
nos seguintes termos:

Orrcio nº P-105/2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejei
ção do Projeto de Lei nll. 2.542/2000 - do Sr. Wagner
Salustiano, que "institui a segunda-feira de carnaval
como Dia Nacional de Oração", para publicação da re
ferida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Pedro Wilson,
Presidente.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Senhor Deputado Cleuber Carneiro, Pre

sidente da Comissão de Seguridade Social e fa
mília, nos seguintes termos:

Oficio nº 81/2000-P

Brasrlia, 17 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO. 2.855197.

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

Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carneiro,
Presidente.

Publique-se,
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Publique-se,
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Offcio nº 102/2000- P

Brasflia, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 644/99.

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

Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carneiro,
Presidente

Publique-se,
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Oficio n2 103/2000 - P

Brasflia, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, poreste Órgão Técnico, do Projeto de Lei nO 695/99.
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Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Of. Nº P-48/2000

Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 24 de maio de 2000

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

Regimento Intemo, comunico a V. ExIl que a Comissão
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou o Projeto de Lei n1l 1.009/99 - do Sr. Enio
Bacci - que "autoriza a entrada de pessoas ostomizadas
pela porta dianteira dos veículos de transporte coletivo e
dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto,
Presidente.

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

do Regimento Interno, comunico a V. ExIl que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nl! 2.107/99 
do Sr. Alberto Mourão - que "modifica o inciso VIII do
artigo 231 da Lei n1l 9.503/97, para prever como penali
dade a apreensão do veiculo", e rejeitou os Projetos de
Lei nlls 2.339/00 e 2.451100, apensados.

Atenciosamente, - Deputado Barbosa Neto,
Presidente.

Publique-se.
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Aldir Cabral, Presidente da Co

missão Especial destinada a proferirparecerà Propos
ta de Emenda à ConstibJição nO 151-A, de 1995, que
"Altera a redação do inciso 11 do artigo 37 e do § "fJ do
artigo 144 da ConstibJição Federal", e apensadas. (Se
gurança Pública), nos seguintes tennos:
Ofício nº 37100 - Preso

Brasília, 31 de junho de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. ExIl para solicitar a prorrogação do

prazo dos trabalhos desta comissão por mais 20 sessões.

Publique-se,
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presiden-

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- Of. nº P-47/2000
ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carneiro,
Presidente.

Publique-se,
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Ofrcio nº 10612000-P

Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n1l 4.857-A/98 e do PL n1l 657/99, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação dos referidos projetos e do respectivo pare
cer.

Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carneiro,
Presidente.

te.

Oficio nº 107/2000-P

Publique-se,
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presiden

te.
Do Sr. Deputado Barbosa Neto, Presidente

da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos:

Brasília, 24 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nn
3.479/97.

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

Atenciosamente, - Deputado Cleuber Carneiro,
Presidente.
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Ao ensejo, renovo a V. Exa votos de alta estima Defiro. Publique-se.
e considerações. Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi-

Atenciosamente, - Deputado Aldir Cabral, Pre- dente.
sidente. Do Senhor Deputado José Chaves, nos se-

Defiro. Publique-se. guintes termos:
Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi-

dente.

...--------,------ -,---------,,-----------;

Do Sr. Deputado Aldir Cabral, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do § 4° do art. 102 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada
de minha assinatura aposta ao Projeto de Resolução
nll 89/00, que "Institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar desvios e irregulari
dades nas aplicações dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)".

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
manifestações de apreço.

Brasflia, 7 de junho de 2000. - José Chaves,
Deputado Federal.

Defiro. Publique~se.

Em 7-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll.511, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N!21.434199
Aprova o texto do Acordo entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia sobre a
Recuperação de Bens Culturais, Patrimo
niais e Outros Especificos Roubados,
Importados Ou Exportados Ilicitamente,
celebrado em La Paz, em 26 de julho de
1999.

(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação (méri
to); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 É aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

, I
, 18 prorrogação :

pedida em :

30-11-99 Ir ~-- --~---J

1Q..3-00 I 28 prorrogação i
, pedida em i

I

21-9-99 15-3-00 I
i !

5-4-00 i 3D prorrogação I
: pedida em I
I ,
I 26-4-00 :----- ---- -----,------- ------1
! I

17-5-00 i 48 prorrogação !
I pedida em I

31-5-00

40 sessões

PRAZO DA COOSTTTUJÇÃO PRAZO FINAL jFROORClG6.ÇÃO :

<;ºMI~SÃ(L -- -- __ -- _I ., -.- - --- -"

I 30-11-99

1---

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 151-A, DE
1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO

INCISO 11 DO ART. 37 E DO § 7" DO ART.
144 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

E APENSADAS. (SEGURANÇA PÚBLICA.)

REQUERIMENTO
(Do Senhor Aldir Cabral)

Requer a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nQ 2.933, de 2000, que "dá
nova redação ao inciso IV do art. 585 do
Código de Processo Civil".

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 104 do Regimento Interno,

solicito a retirada de tramitação do Projeto de Lei
nll.2.933, de 2000, que "Dá nova redação ao inciso IV
do art. 585 do Código de Processo Civil".

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Aldir
Cabral, Deputado Federal.
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Do Poder Executivo

TITULO IV
Da Organização dos Poderes
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da República da BoJ(via sobre a Recuperação de Bens LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
Culturais, Patrimoniais e Outros Especlficos Rouba- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-

dos, Importados ou Exportados Ilicitamente, celebra- CeDI

do em La Paz, em 26 de julho de 1999. CONSTITUiÇÃO

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do DA
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
tar em revisão do referido Acordo, assim como quais-
querajustes complementares que, nos termos do inciso

I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encar

g06ou compromissos gravosos ao patrimOnio nacional.

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicação.
Sala da Comissao, 7 de junho de 2000. - Depu

tado Luiz Carlos Hauly, Presidente.

MENSAGEM N"1.434, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da BoU
via sobre a Recuperaçlo de Bens Cultu
rais, Patrimoniais e Outros Especificos
Roubados, Importados ou Exportados ili
citamente, celebrado em La Paz, em 26
de julho de 1999.

(As Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças de Tributação (Mé
rito); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54.)

senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no art. 84.,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à
elevada consideração de Vossas Excelências,

acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado, Interino, das Relações
Exteriores, o texto do Acordo entre o Governo da
RepLlblica Federativa do Brasil e o Governo da
RepLlblica da Bolfvia sobre a Recuperação de
Bens Culturais, Patrimoniais e Outros Especlfi

cos Roubados, Importados ou Exportados \licita

mente, celebrado em La Paz, em 26 de julho de

1999.
Brasrlia, 4 de outubro de 1999. - Fernando

Henrique Cardoso.

SEçAo 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

VII- manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

IX- decretaro estado de defesa e o estado de sitio;

EM NQ 337/MRE

Brasilia, 24 de setembro de 1999

Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à alta consideração de Vossa Excelência

o anexo Acordo sobre a Recuperação de Bens Cultu
rais, Patrimoniais e Outros Especlficos Roubados,
Importados ou Exportados Ilicitamente, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolfvia, em La Paz, em 26
de julho de 1999.

2. O Acordo busca criar um ordenamento jurídi
co que prolba e impeça o ingresso, nos territórios de
ambas as Partes Contratantes, de bens provenientes
da outra Parte, que careçam da respectiva autoriza
ção expressa para sua exportação, e sejam de natu
reza cultural, patrimonial ou outra especifica.

3. Busca-se, assim, coibir o tráfico daqueles
bens, preservando-se o patrimônio cultural das Par
tes. O roubo e a exportação i1lcita de objetos que
constituem esse patrimOnio representam um grave
prejulzo para as Partes Contratantes, tanto pela per-



Artigo I

1. Ambas as Partes Contratantes comprome
tem-se a proibir e impedir o ingresso em seus respec
tivos territórios de bens culturais, patrimoniais e ou
tros específicos provenientes da outra Parte Contra
tante que careçam da respectiva autorização expres
sa para sua exportação.

2. Para efeito do presente Acordo, denomi
nam-se "bens culturais, patrimoniais e outros especi-

o Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República da Bolivia
(doravante denominados~'Partes Contratantes':)..
Reconhecendo a importância de proteger o pa-

trimônio cultural de ambos os paises;
Reiterando o estipulado em mecanismos interna

cionais de defesa do patrimônio cultural, como a "Con
venção da Unesco sobre as Medidas a serem Adotadas
p-ªra Proibir e Impedir a Importação, Exportação e
Transferência de Propriedade Ilícitas dos Bens Cultura
is", de 14 de novembro de 1970, e a "Convenção do
Unidroit sobre Bens Culturais Furtados ou Ilicitamente
Exportados, de 24 de junho de 1995;

Conscientes do grave prejuizo que representa
para as duas Partes Contratantes o roubo e a expor
tação ilfcita de objetos que constituem esse patrimô
nio, tanto pela perda dos bens culturais como pelo
dano que se infringe a locais e sitios arqueológicos,
tais como igrejas e outros repositórios;

Desejosos de estabelecer normas comuns que
permitam a recuperação dos referidos bens, nos ca
sos em que os mesmos tenham sido roubados, im
portados ou exportados ilicitamente,

Acordam o seguinte:
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da dos bens culturais, como pelo dano que se infringe ficas", os abaixo relacionados que deverão ter sido
a locais e sítios arqueológicos. produzidos há mais de cinqüenta anos:

(Fls. 2 da EM nJ1 337/MRE, de 24-9-99) a) os objetos de arte e artefatos arqueológicos
Com vistas ao encaminhamento do Acordo em procedentes das culturas pré-colombinas de ambos

tela ao Poder Legislativo, submeto a Vossa Excelência os países, incluindo elementos arquitetônicos~ escul-
Projeto de Mensagem ao Congresso Nacional. turas, peças de cerâmica, trabalhos de metal, têxteis
Respeitosamente, - Luiz Felipe de Seixas Corrêa, e outros vestígios da atividade humana, ou fragmen-
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores. tos dela;

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA b) objetos paleontológicos classificados e com
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA certificação de origem de qualquer das Partes Con-

REPÚBLICA DA BOLíVIA SOBRE A tratantes;
RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS c) os objetos de arte e artefatos de culto religio-

PATRIMONIAIS E OUTROS ESPECíFICOS so da época colonial e republicana de ambos os paí-
ROUBADOS. IMPORTADOS OU ses, ou fragmentos dos mesmos;

EXPORTADOS ILICITAMENTE d) os documentos provenientes dos arquivos
oficiais dos governos federal, estaduais e mu'nicipais,
no caso da República Federativa do Brasil, e central,
departamentais e municipais, no caso da República
da Bolívia, ou outras entidades de caráter público, de
acordo COrl" as leis. de cada Pa.r:t~ Çºl1trª@nte, ou
com uma antigüidade superior a cinqüenta anos, que
sejam propriedade destes ou de organizações religio
sas em favor das quais ambos os Governos estejam
habilitados a atuar. Ficam igualmente incluidos os do
cumentos de propriedade privada que cada Parte
Contratante considere necessário, por suas caracte
risticas especiais;

e) antigüidades tais como moedas, inscrições e
selos gravados;

f) bens de interesse artístico como quadros, pin
turas e desenhos feitos inteiramente a mãe sebre
qualquer s'uporte' é em qualquer material, produção
de originais de arte estatutária e de escultura em
qualquer material, gravuras, estampados e litografias
originais;

g) manuscritos raros e incunábulos, livros, do
cumentos e publicações com mais de cinqüenta anos
de interesse histórico, artístico, científico, literário,
etc.. , sejam soltos ou em coleções;

h) selos postais. selos fiscais e análogos, soltos
ou em coleções;

i) material fonográfico, fotográfico e cinemato~

gráfico;

j) móveis e/ou mobiliário incluídos instrumentos
de música;

k) material etnológico, devidamente classificado:

I) ficam igualmente incluidos os bens culturais e
documentais de propriedade privada que cada Parte
Contratante estime necessário por suas característi
cas especiais, e que ~stejam devidament~ r.~gj~tra-



Em 4 de outubro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASfLlA - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Bolívia sobre a Recuperação de Bens Cultu
rais, Patrimoniais e Outros Específicos Roubados,
Importados ou Exportados Ilicitamente.

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

Primeira Secretaria
Em 5-10-99. Ao Senhor Secretá

rio-Gerai da Mesa. - Deputado Ubiratan
Aguiar, Primeiro Secretário.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Os governos do Brasil e da Bolívia assinaram,
em La Paz, em 26 de julho de 1999, termo de acordo
ordenando juridicamente os provimentos recomendá
veis para inibir a exportação não autorizada, de um
país a outro, de bens de natureza cultural, patrimonial
ou outra específica, e, também para facilitar em favor
do país de origem, a devida recuperação.

Se aprovada, a mensagem informará a redação
do respectivo Decreto Legislativo.

11 - Voto do Relator

A mensagem traz o mérito de dar amparo jurf
dico a um acordo que visa proteger o patrimOnio cul
tural, tanto do Brasil quanto da Bolívia.

Artigo 11

1. A pedido de uma das Partes Contratantes, a
outra empregará os meios legais ao seu alcance,
dentro de seu território, para recuperar e devolver os
bens arqueológicos, históricos e culturais.

2. Os pedidos de recuperação e devolução de
bens arqueológicos, históricos e culturais deverão ser
formulados por via diplomática.

3. Os gastos inerentes à recuperação e devolu
ção mencionadas acima ficarão a cargo da Parte re
querente.
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dos e catalogados pela respectiva autoridade cultural legais necessárias à aprovação do presente Acordo,
competente. o qual entrará em vigor tia data do recebimento da se

gunda dessas notificações.
Em fé do que, os representantes das Partes

Contratantes, devidamente autorizados, assinam o
presente Acordo.

Feito na cidade de La Paz, em 26 de junho de
1999, em dois exemplares originais, nos idiomas por
tuguês e espanhol, sendo ambos os textos igualmen
te autênticos. Luiz Felipe Lampreia, pelo Govemo
da República Federativa do Brasil- Javier Murllo de
La Rocha, pelo Governo da República da Bolívia.

Aviso n2 1.697 - C. Civil.

Artigo 111

1. As Partes Contratantes concordam em trocar
informaçOes destinadas a identificar quem, no territó
rio de uma delas, tenha participado no roubo ou ex
portação ilfcita de bens arqueológicos, históricos e
culturais.

2. As Partes Contratantes procurarão, igual
mente, difundir entre as respectivas autoridades al
fandegárias e policiais dos portos, aeroportos e fron
teiras. informações relativas aos bens culturais que
possam ser objeto de roubo ou tráfico ilicito, a fim de
facilitar sua identificação e aplicação das medidas ca
utelares correspondentes.

Artigo IV

As Partes Contratantes concordam em isentar
de direitos alfandegários e demais impostos os bens
arqueológicos, históricos e culturais que sejam recu
perados e devolvidos em decorrência da aplicação do
presente Acordo.

Artigo V

O presente Acordo poderá ser modificado por
mútuo consentimento das Partes Contratantes. Cada
Parte Contratante notificará a outra do cumprimento
das formalidades internas necessárias à aprovação
das modificaçOes, as quais entrarão em vigor na data
da segunda notificação.

Artigo VI

O presente Acordo vigorará indefinidamente, a
menos que uma das Partes Contratantes comunique
à outra, com um ano de antecedência, sua intenção
de denunciá-lo.

Artigo VII

Cada uma das Partes Contratantes notificará a
outra do cumprimento das respectivas formalidades
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o acordo bilateral, inspirado na convenção da
Unesco de 14 de novembro de 1970, pretende dar
cabo aos graves prejulzos que o roubo e a exporta
ção i1fcita de objetos históricos eculturais causam aos
dois parses, até mesmo para a preservação das res
pectivas memórias.

Ao mesmo tempo em que as autoridades brasi
leiras e bolivianas se comprometem com uma vigilân
cia mais rigorosa e constante na prevenção das ex
portações ilegais, também expressam o compromis
so comum no esforço de recuperação dos objetos ile
galmente comercializados.

Pelas razões expostas, assim como outras que
poderiam ser invocadas, sou pela aprovação do Aco~

do entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia sobre a Recupe
ração de Bens Culturais, Patrimoniais e Outros Espe
clficos Roubados, Importados ou Exportados ilicita
mente, celebrado em La Paz, em 26 de julho de 1999,
nos termos do projeto de decreto legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Synval Guazzelli, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NRDE 2000

(MENSAGEM Nrl 1.434 DE 1999)

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Bolívia
sobre a Recuperação de Bens Culturais,
Patrimoniais e Outros Específicos Rou
bados, Importados ou Exportados ilicita
mente, celebrado em La Paz, em 26 de ju
lho de 1999. '

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1D. E aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolfvia sobre a Recuperaçã~ de
Bens Culturais, Patrimoniais e Outros Especlficos
Roubados, Importados ou Exportados ilicitamente,
celebrado em La Paz, em 26 de julho de 1999.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, assim como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do inciso
I do artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimOnio nacional.

Art. 20. Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Synval Guazzelli, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
nil.1.434/99, do Poder Executivo, nos termos do Proje
to de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado Synval Guazzelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly - Presidente, Paulo Delgado, Neiva
Moreira - Vice-Presidentes, AntOnio Carlos Pannun
zio, Clóvis Volpi, Coronel Garcia, José Teles, Magno
Malta, Paulo Mourão, Celso Giglio, João Castelo,
José Carlos Elias, Ricardo Rique, Alberto Fraga, De
Velasco, Mário de Oliveira, Paulo Kobayashi, Synval
Guazzelli, Edison Andrino, Gessivaldo Isaias, Jorge
Pinheiro, Fernando Gabeira, Aroldo Cedraz, Atila
Uns, Cláudio Cajado, Francisco Rodrigues, Joaquim
Francisco, José Thomaz NonO, Leur Lomanto, Wer
ner Wanderer, Aracely de Paula, Milton Temer, Virgl
lia, Guimarães, Waldomiro Fioravante, Pedro Wilson,
Aldir Cabral, Cunha Bueno, Haroldo Lima, Jair Bolso
naro, Wellínton Fagundes, Airton Dipp, Aldo Rebelo,
Pedro Valadares, Cabo Júlio, João Herrmann Neto e
Roberto Argenta.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ND. 512, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM NQ 752/00

Aprova o texto do Tratado sobre
Transferência de Pessoas Condenadas e
de Menores sob Tratamento Especial en
tre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, celebrado em Brasília, em 10
de fevereiro de 2000.

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1D. Fica aprovado o texto do Tratado sobre

Transferência de Pessoas Condenadas e de Meno
res sob Tratamento Especial entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Paraguai, celebrado em Brasflia, em 10 de fe
vereiro de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à cO':lsideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Tratado, bem como
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quaisquer ajustes complementares que, nos termos

do inciso I do art. 49 da Constituiçao Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2ll. Este Decreto Legislativo entra em vigor

na data de sua publicaçao.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Neiva Moreira, Presidente em exercício.

MENSAGEM N° 752, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Tratado sobre
Transferência de Pessoas Condenadas e
de Menores sob Tratamento Especial en·
tre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, celebrado em Brasília, em 10
de fevereiro de 2000.

(As Comissões de RelaçOes Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
Justiça e de Redaçao.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consíderaçao de Vossas Excelências, acompanhado

de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Tratado sobre

Transferência de Pessoas Condenadas e de Meno
res sob Tratamento Especial entre o Governo da Re

pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli

ca do Paraguai, celebrado em Brasllia, em 10 de fe

vereiro de 2000.

Brasília, 30 de maio de 2000. - Fernando Hen·

rique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPfTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor·
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional

CAPfTULO 11
Do Poder Executivo

SEçAo 1\
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

VIII- celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacio
nal;

EM Nº 67/MRE

Brasília, 22 de março de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à elevada considera
ção de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem,
pela qual se encaminha, à apreciação do Congresso Na
cional, o texto do "Tratado sobre Transferência de Pesso-·
as Condenadas e de Menores sob Tratamento Especial",
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Govemo da República do Paraguai, em Brasí
lia, no dia 10 de fevereiro do corrente ano.

2. O referido Tratado decorreu de proposta bra
sileíra apresentada pelo entao Ministro da Justiça,
Nelson Jobim, durante visita a Assunção em janeiro
de 1996, foi objeto de negociações subseqüentes,
com vistas a beneficiar presos brasileiros no Paraguai
e aqueles paraguaios no Brasil, e contou com a apro
vaçao do Ministério da Justiça de seu texto final. Em
janeiro deste ano, esses presas somavam cerca de
165 brasileiros e 65 paraguaios.



Artigo 2

Para fins deste Tratado entende-se que:
(

a) "Estado Remetente" é di Estado a partir do
qual o preso, que esteja cumprindo pena de privativa
de liberdade, poderá ser transferido para o seu paIs
de origem;

b) "Estado Recebedor" é o Estado do qual o pre
so é nacional e onde poderá ser recebido para o cum
primento do restante da pena;

c) "Nacional", no caso da República Federativa
do Brasil, conforme definido por sua Constituiçêo, um
brasileiro;

d) "Nacional", no caso da República do Para
guai, toda pessoa de nacionalidade paraguaia, natu
ralou naturalizada, conforme o disposto na Constitui
ção da República do Paraguai;

e) "Preso" é aquela pessoa que está cumprindo
no Estado remetente uma sentença definitiva, transi
tada em julgado e exeqUível, condenatória a uma
pena privativa de liberdade;

f) "Menores sob tratamento especial" são aque
les menores de idade que se encontram cumprindo
medida privativa de liberdade imposta por decisêo ju
dicial definitiva, pela prática de um delito; e

g) "Sentença" é a decisêo ou resoluçao ditada
por um órgão judicial que impõe uma pena com a qual
se conclui um processo penal.

Artigo 3

A aplicação do presente Tratado ficará sujeita
às seguintes condições:

a) que o delito pelo qual a pena seja imposta
constitua também delito no Estado recebedor;

b) que o preso seja nacional do Estado recebe
dor. A qualidade de nacional será considerada no mo
mento da solicitação da transferência;

c) que a parte da sentença que restar por cum
prir, no momento de efetuar a solicitação a que se re
fere o parágrafo terceiro do Artigo 5, seja superior a
doze (12)lmeses, salvo por razões excepcionais;

d) que a sentença seja final e transitada em jul
gado. isto é, que não esteja pendente de recurso legal
no Estado remetente, incluídos os procedimentos ex
traordinários de apelação ou revisão;

e) que o preso ou, no caso de menores de idade
ou deficientes mentais, o representante legal respec
tivo, se um dos Estados o considerar necessério, con
sinta com a transferência;

Artigo 1

1. As penas de detenção impostas a nacionais
da República Federativa do Brasil na República do
Paraguai poderão ser cumpridas segundo o disposto
no presente Tratado.

2. As penas de detenção impostas a nacionais
da República do Paraguai na República Federativa
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3. Com o propósito de facilitar a reinserção social do Brasil poderão ser cumpridas segundo o disposto
de seus nacionais em cárcere no exterior, os Estados no presente Tratado.
contratantes estabelecem, no mencionado instrumento,
os ptpcedimentos que viabiliza.m o cumprimento, pelo
condenado, do tempo remanescente de sua pena no
respectivo país de origem. A exeqOibilidade do cumpri.
menta, no Estado Recebedor, da pena imposta no Esta·
do Remetente é condição fundamental para a realiza·
ção do processo de transferência de presos.

4. A exemplo de instrumentos bilaterais aná·
lagos celebrados pelo Brasil com outros países (Cana·
dá, Espanha, Chile, Argentina, Grã·Bretanha e Bolfvia),
o texto reafirma ajurisdição exclusiva do Estado Reme.
tente sobre a sentença proferida por seus Tribunais. Da
mesma forma, são reservadas ao Estado Remetente as
prerrogativas de indulto, anistia ou comutação da pena
imposta. Restringe-se a aplicação da legislação do
Estado Recebedor ao cumprimento da sentença, inclu
sive no tocante a eventuais medidas de livramento con
dicionai e progressão do regime carcerário.

5. Uma vez que é da competência exclusiva do
Congresso Nacional resolver definitivamente sobre
Acordos, nos termos do inciso I do art. 49 da Constitu
ição Federal, permito-me submeter o projeto de Men
sagem presidencial, juntamente com cópias autênti
cas do referido instrumento, para que Vossa Excelên
cia, caso esteja de acordo, encaminhe a matéria à
análise do Poder Legislativo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Minis
tro de Estado das Relações Exteriores.

TRATADO SOBRE TRANSFERêNCIA DE
PESSOAS CONDENADAS E DE MENORES SOB
TRATAMENTO ESPECIAL ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O

GOVERNO DA REPÚBLICA DO PARAGUAI

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República do Paraguai
(doravante denominados "as Partes")
Desejosos de promover a reabilitação social de

presos permitindo que cumpram suas sentenças no
país do qual são nacionais,

Acordam o seguinte:



Artigo 6

1. O Estado remetente deverá transferir o preso
para o Estado recebedor no local acordado entre as
Partes. O Estado recebedor será responsável pela
custódia e transporte do preso até a penitenciáría ou
o local onde deverá cumprir a pena.

2. No momento da entrega do preso, o Estado
remetente fornecerá aos agentes policiais encarrega
dos da mesma um certificado autêntico, destinado às
autoridades do Estado recebedor, em que constem,
atualizados à data da entrega, o tempo efetivo de de
tenção do preso e o tempo deduzido em função de

Artigo 5
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f) que o preso tenha cumprido ou garantido o pa- 7. A vontade do preso de ser transferido deverá
gamento, de forma satisfatória para o Estado remeten- ser manifestada expressamente por escrito. Se o
te, das multas, despesas com a justiça, reparação civil Estado recebedor aprovar a transferência, o Estado
e sanções pecuniárias de qualquer natureza que cor- remetente deverá dar ao Estado recebedor a oportu-
rem às suas custas conforme o disposto na sentença e nidade, se este último assim o desejar, de comprovar,
que não esteja tramitando demanda por indenização antes da transferência, o consentimento voluntário do
na jurisdição civil. Excetua-se o preso que comprove preso e se o mesmo conhece as conseqÜências lega-
devidamente a sua absoluta insolvência. is que decorrem de tal transferência.

8. Se o preso o solicitar, poderá comunicar-se
com o Cônsul de seu pais, que por sua vez poderá
contatar a autoridade competente do Estado reme
tente para solicitar sejam preparados os documentos
relativos ao preso.

9. O Estado remetente deverá apresentar uma
declaração ao Estado recebedor na qual se indique o
delito pelo qual foi condenado o preso, a duração da
pena e o tempo ja cumprido, assinalando, inclusive,
todo o período de detenção prévia. A declaração con
terá, ainda, uma exposição detalhada do comporta
mento do preso durante a sua detenção, para fins de
determinar se o mesmo pode gozar dos benefícios
previstos na legislação do Estado recebedor. O Esta
do remetente deverá apresentar também ao Estado
recebedor uma cópia autenticada da sentença profe
rida pela Autoridade Judicial competente, certificando
que é autêntica, junto com quaisquer modificações in
troduzidas na mesma. Também deverá fornecer qual
quer outra informação que possa ajudar o Estado re
cebedor a determinar o tratamento mais conveniente
ao preso com o intuito de promover a sua reabilitação
social. Os documentos anteriormente citados deve
rão ser redigidos ou traduzidos no idioma do Estado
recebedor.

10. O Estado recebedor poderá solicitar infor
mações complementares se considerar que os docu
mentos fornecidos pelo Estado remetente não lhe
permitem cumprir o disposto no presente Tratado e
informará o Estado remetente do procedimento da
execução que seguirá.

Artigo 4

Serão autoridades centrais para a aplicação
deste Tratado:

a) Pelo Governo da República Federativa do
Brasil, o Ministério da Justiça;

b) Pelo Governo da República do Paraguai, o
Ministério da Justiça e Trabalho.

1. As autoridades competentes das Partes infor
marão a todo -preso nacional da outra Parte sobre a
possibilidade oferecida por este Tratado e sobre as
conseqUências jurrdicas que derivam de sua transfe
rência.

2. As transferências dos presos no âmbito do
presente Tratado efetuar-se-ão por iniciativa do Esta
do remetente ou do Estado recebedor e, nos dois ca
sos, a solicitação de transferência deverá ser feita
pela via diplomática. Nenhuma disposição do presen
te Tratado deverá ser interpretada como impedimento
para que um preso apresente pedido de transferência
ao Estado remetente.

3. Se um preso solicitar a transferência e o Esta
do remetente aprová-Ia, o Estado remetente deverá
transmitir o pedido ao Estado recebedor, por via diplo
mática.

4. O Estado recebedor terá absoluta discrição
para autorizar ou denegar a transferência solicitada
pelo Estado remetente.

5 . Para decidir sobre a transferência, o Estado
recebedor avaliará o delito pelo qual o preso tenha
sido condenado, os antecedentes penais, seu estado
de saúde, os vinculas que o preso mantém com a so
ciedade do Estado recebedor e todas as circunstânci
as que possam ser consideradas fatores positivos
para promover a reabilitação social do preso.

6 . Se o Estado recebedor aprovar o pedido, de
verá notificar o Estado remetente de sua decisão e to
mar as medidas necessárias para efetuar a transfe
rência; em caso contrário, deverá informar sem de
mora, por via diplomática, o Estado remetente de sua
recusa.



Artigo 10

A execução da sentença e o tratamento a ser
aplicado à pessoa transferida reger-se-ão pelas leis
do Estado recebedor, ínclusfve as ccrntliçõ-es-de con
cessão ou revogação da liberdade condicional ou mu
dança de regime carcerário.

Artigo 11

Nenhuma disposição deste Tratado deverá ser
interpretada como fator limitante da capacidade que
possam ter as Partes, independentemente do pre
sente Tratado, de outorgar ou aceitar a transferência
de menores infratores ou de outros presos.

Artigo 12

Este Tratado aplicar-se-á ao cumprimento de
sentenças proferidas seja antes ou depois da data de
sua entrada em vigor.

Artigo 13

1. O presente Tratado entrará em vigor: 30 (trin
ta) dias após a troca dos instrumentos de ratificação e
terá duração indefinida.

2. Qualquer das Partes poderá denunciar este
Tratado, mediante notificação escrita por via diplomá
tica. A denúncia terá efeito cento e oitenta (180) dias
após de ter sido efetuada a referida notificação.

3. Em caso de denúncia do presente Tratado suas
disposições permanecerão em vigor em relação aos
presos que, ao amparo das mesmas, houverem sido
transferidos, até o término das respectivas penas.

Feito em Brasília, em 10 de fevereiro de 2000, em
dois exemplares originais, nos idiomas português e es
panhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
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benefícios penitenciários, se existirem, assim como 4. Se um nacional de uma Parte estiver cum-
uma fotocópia do expediente penal e penitenciário, prindo uma pena imposta pela outra Parte sob condi-
que sirva de ponto de partida para o prosseguimento ção de suspensão condicional da pena, regime de li-
do cumprimento da pena. berdade condicional ou regime carcerário que não

3. O Estado recebedor será responsável por to- seja o fechado, poderá cumprir tal pena sob a vigilân-
das as despesas relacionadas com o preso a partir do cia das autoridades do Estado recebedor.
momento em que este passe à sua custódia. 5. A autoridade judicial do Estado remetente so-

4. Na execução da pena de um preso que tenha licitará as medidas de vigilância que interessem, por
sido transferido, deverá observar-se a legislação e os via diplomática.
procedimentos do Estado recebedor. O Estado reme- 6. Aos efeitos do presente Artigo, a autoridade
tente poderá conceder indulto, anistia ou comutação judicial do Estado recebedor poderá adotar as medi-
de pena conforme sua Constituição ou outras disposi- das de vigilância solicitadas e manterá informado o
ções legais aplicáveis. Não obstante, o Estado rece- Estado remetente sobre a forma em que são cumpri-
bedor poderá solicitar do Estado remetente a conces- das, comunicando-lhe o não-cumprimento por parte
são de indulto ou comutação, mediante petição fun- do preso das obrigações assumidas, bem como o fim
damentada a qual será examinada com benevolên- do período de vigilância.
cia.

5. A pena imposta pelo Estado remetente não
poderá ser aumentada ou prolongada pelo Estado re
cebedor sob nenhuma circunstância

6. Por solicitação do Estado remetente, o Esta
do recebedor apresentará relato sobre o estado de
execução da sentença do preso transferido, em con
formidade com o presente Tratado, incluindo o relati
vo a sua liberdade condicional ou à progressão de re
gime carcerário.

Artigo 7

O Estado remetente terá jurisdição a respeito de
todo procedimento, qualquer que seja sua natureza,
que tenha por objeto anular, modificar ou deixar sem
efeito as sentenças ditadas pelos seus juízes. Uma
vez recebida a oportuna notificação do Estado reme
tente, o Estado recebedor deverá comprometer-se a
executar quaisquer modificações introduzidas na
pena.

Artigo 8

O preso transferido não poderá ser novamente
julgado no Estado recebedor pelo mesmo delito que
motivou a pena imposta pelo Estado remetente.

Artigo 9

1. O presente Tratado aplicar-se-á a menores
sob tratamento especial conforme a legislação das
Partes.

2. A execução da medida privativa de liberdade
que se aplica a tais menores de idade se cumprirá de
acordo com a legislação do Estado recebedor.

3. Para a transferência deverá ser obtido o con
sentimento expresso do representante legal do menor.



11 - Voto do Relator

O 'Tratado sobre Transferência de Pessoas
Condenadas e de Menores sob Tratamento Especi
al", celebrado entre o Brasil e o Paraguai e ora sub
metido à apreciação do Congresso Nacional, foi fir
mado com base em razões de ordem humanitária,
fundadas nas modernas concepções do direito penal,
especialmente na convicção de que pode-se obter re
sultados mais eficazes na reabilitaçêo social do preso
condenado mediante a sua transferência para o seu
pafs de origem, por diversas razões Dentre essas,
destaca-se a proximidade com a famflia do apenado,
a qual pode constituir-se em considerável suporte psi
cológico e emocional, fundamental para a recupera
ção do individuo e para a sua reintrodução no meio
social, após o cumprimento da pena.

Conforme menciona o ExmSl Sr. Ministro das Re
lações Exteriores em sua exposição de motivos:

"O referido Tratado decorreu de pro
posta brasileira apresentada pelo então Mi
nistro da Justiça, Nelson Jobim, durante vi
sita a Assunção em janeiro de 1996, foi ob
jeto de negociações subseqaentes, com vis
tas a beneficiar presos brasileiros no Para
guai e aqueles paraguaios no Brasil, e con
tou com a aprovação do Ministério da Justi
ça de seu texto final. Em janeiro deste ano,

Brasflia, 30 de maio de 2000

A sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentrssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Tratado sobre Transferência de Pes
soas Condenadas e de Menores sob Tratamento
Especial entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, cele
brado em Brasflia. em 10 de fevereiro de 2000.

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

Primeira Secretaria
Em, 31-5-2000. Secretário-Geral da

Mesa. - Deputado Ubiratan Aguiar.

COMISsAo DE RELAÇOES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

307S0 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, - vas legislações penais. Assim, as penas de detenção
luiz Felipe Lamprela, Ministradas Relações Exteriores. impostas no Paraguai a cidadãos nacionais do Brasil

Pelo Governo da República do Paraguai, -José poderão ser cumpridas no Brasil, e vice-versa, sem-
Félix Fernandes Estigabarria, Ministro das Rela- pre, porém, segundo os termos e condições previstos
çOes Exteriores. no texto do tratado.
Aviso nA 915 - C. Civil A aplicação do beneficio previsto no tratado fica-

rá porém, sujeita às seguintes condições: a) o delito
pelo qual a pena seja imposta deverá também consti
tuir crime no Estado recebedor; b) o condenado deve
rá ser nacional do Estado recebedor; c) no momento
da apresentação da solicitação deverão restar pelo
menos 12 (doze) meses de pena a cumprir, salvo ra
zões excepcionais; d) que a sentença seja definitiva,
transitada em julgado e não esteja pendente de recur
so; e) o preso, ou, no caso dos menores de idade ou
deficientes mentais, o representante legal, consinta
com a transferência; f) que o preso tenha cumprido ou
garantido o pagamento de multas e despesas com a
justiça, reparação civil, e sanções pecuniárias de
qualquer natureza que correm às suas custas confor
me o dispo na sentença e que não esteja tramitando
demanda por indenização na jurisdição civil, excetua
dos os casos em que o preso prove a sua absoluta in
solvência.

I - Relatório

O Excelentrssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacio
nal, por meio da Mensagem nSl 752, de 2000, acom
panhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores. o texto do Trata
do sobre Transferência de Pessoas Condenadas e de
Menores sob Tratamento Especial entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Paraguai celebrado em Brasllia, em 10 de
fevereiro de 2000.

O instrumento internacional em eprgrafe visa a
tomar passivel o cumprimento de sanções penais im
postas por um dos Estados Partes no território do ou
tro. Mediante procedimento formal de transferência,
disciplinado pelo tratado, os indivfduos condenados,
bem como os menores sujeitos a tratamento especial,
ou seja. menores sujeitos a medidas penais próprias
da condição de menoridade poderão cumprir as pe
nas a que estão sujeitos no território do pais de sua
nacionalidade. O tratado institui, portanto, um sistema
formal que faculta a troca entre os dois parses de pre
sos e menores condenados, à luz de suas respecti-



Parágrafo único. Ficam sujeitos à considera
ção do Congresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão do referido tratado, bem
como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fede"
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio naçional.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Tratado sobre
Transferência de Pessoas Condenadas e de Meno
res sob Tratamento Especial entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Paraguai celebrado em Brasília, em 10
de fevereiro de 2000.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Tratado sobre
Transferência de Pessoas Condenadas e
de Menores sob Tratamento Especial en
tre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República' do
Paraguai celebrado em Brasília, em 10 de
fevereiro de 2000.
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esses presos somavam cerca de 165 brasi- internacional do Brasil. No âmbito do Mercosul, uma
leiros e 65 paraguaios. (.) Com o propósito vez que já concluímos atos internacionais semelhan-
de facilitar a reinserção social de seus naci- tes com a Argentina, membro do Mercosul, com a Bo-
anais em cárcere no exterior, os Estados Iívia e o Chile, países associados ao bloco, ao cele-
contratantes estabelecem, no mencionado brarmos este tratado com o Paraguai, restará fazer o
instrumento, os procedimentos que viabili- mesmo apenas com o Uruguai, completando-se as-
zam o cumprimento, pelo condenado, do sim a uniformização do tratamento do tema no seio do
tempo remanescente de sua pena no res- Mercosul.
pectivo pafs de origem. A exeqOibilidade do O tratado atende aos mais modernos princípi-
cumprimento, no Estado Recebedor, da os de direito penal e de respeito aos direitos huma-
pena imposta no Estado Remetente é condi- nos, e reflete as tendências contemporâneas de re-
ção fundamental para a realização do pro- pressão criminal, as quais consideram primordial-
cesso de transferência de presos." mente a função social da pena, visando a reabilita-

O Brasil já concluiu tratados similares ao pre- ção. do indivíduo condenado e sua reintegração à
sente com diversos países, quais sejam: Chile, Cana- SOCiedade.
dá, Grã-Bretanha, Bolívia, Argentina e Espanha e, Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação dQ
como neles, no texto que ora examinamos é assegu- texto do Tratado sobre Transferência de Pessoas
rada a exclusividade da jurisdição do Estado reme- Condenadas e de Menores sob Tratamento Especial
tente quanto à sentença proferida por seus tribunais, entre o Governo da República Federativa do Brasil e
bem com no que se referir a outros aspectos do cum- o Governo da República do Paraguai celebrado em
primento da pena, como a outorga de indulto, anistia Brasília, em 10 de fevereiro de 2000, nos termos do
ou sua respectiva comutação. Também, como nos projeto de decreto legislativo que anexo apresenta-
demais atos dessa natureza firmado pelo Brasil, o mos.
presente tratado contém uma cláusula de salvaguar- Sala da Comissão, 4 de abril de 2000. - Deputado
da, que faculta ao Estado recebedor absoluta discri- Luiz Carlos Hauly, Relator.
ção para autorizar ou denegar o pedido de transferên
cia de determinado preso.

O tratado estabelece ainda, a instituição de au
toridades centrais, que serão responsáveis pela sua
aplicação, do encaminhamento das solicitações ao
seu processamento e cumprimento. Da mesma for
ma, nos arts. 50 e 60 são fixadas regras procedimen
tais que disciplinam as demais questões relativas ao
encaminhamento das solicitações de transferências
de presos, ao processamento dos pedidos, à entrega
dos condenados, à exeqúibilidade da pena, à infor
mação dos apenados quanto à existência do benefi
cio, entre outras. Aliás, nos termos do art. 60, a pena,
uma vez imposta pelo Estado remetente, não poderá
ser aumentada, prolongada ou diminuída pelo Estado
recebedor sob nenhuma circunstância.

A diferença de outros acordos o tratado que
apreciamos é aplicável, segundo seu art. 90 aos me
nores sob tratamento especial, conforme a legislação
das Partes, sendo que a medida privativa de liberda
de que se aplicar a tais menores de idade se aplicará
de acordo com a legislação do Estado recebedor e a
respectiva transferência somente se dará mediante
consentimento expresso do representante legal do
menor.

A firma do presente tratado com o Paraguai re
presenta mais um avanço da polltica de direito penal
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Suplentes

Brasília, 6 de junho de 2000

BLOCO PSDB/PTB

Fátima Peraes
Fernando Gonçalves

Sr. Presidente,

Comunico a V. Exâ e, por seu alto intermédio,
à Câmara dos Deputados, que esta Presidência
convoca sessão conjunta a realizar-se dia 15 de ju
nho do corrente ano, quinta-feira, às dez horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação de vetos presidenciais.

Na oportunidade, renovo a V. Ex! protestos de
estima e distinta consideração. - Antonio Carlos
Magalhães, Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - A
Mesa dá conhecimento ao Plenário dos seguintes

Ato da Presidência

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais,

Resolve: criar, nos termos do art. 17, inciso I, alf
nea m, combinado com o art. 33, § 111, todos do Regi
mento Interno, Comissão Especial, composta por 31
(trinta e um) membros, acrescido de mais um destina
do ao rodízio entre os partidos nao contemplados,
destinada a estudar a problemática do Sistema Fi
nanceiro da Habitação.

Bras!lia, 6 de junho de 2000. - Deputado Mi
chel Temer, Presidente.

B.Sá
Carlos Batata

Ato da Presidência

Nos termos do art. 34, inciso 11 do Regimento
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ae
Projeto de Lei nll.4.842, de 1998, do Senado Federal,
que "dispõe sobre o acesso a recursos genéticos e
seus produtos derivados e dá outras providências" e
aos Projetos de Lei nlls 4.579, de 1998, 4.751, dEI
1998 e 1.953, de 1999, apensados, e

Resolve:

I - designar para compô-Ia, na forma indicad~a

pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
Çao anexa;

11 - convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação e eleição a realizar-se dia 7-6-00,
quarta-feira às 15 horas, no Plenário nll 14, do Anexo 11.

Brasília, 7 de junho de 2000. - Deputado Mi
chel Temer, Presidente.
Titulares

Brasflia, 6 de junho de 2000

Art. 2l1. Este decreto legislativo entra em vigor Of. nº"147/00-CN
na data de sua publicação.

Sala da Comissao, 4 de abril de 2000. - Deputado
Luiz Carlos Hauly, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
nll. 75212000, do Poder Executivo, nos termos do Pro
jeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o
parecer do relator, Deputado Luiz Carlos HauJy.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Neiva Moreira - Presidente em exercício, Paulo Del
gado - Vice-Presidente, Luiz Carlos Hauly, Antônio
Carlos Pannunzio, Clovis Volpi, Coronel Garcia, José
Teles, Magno Malta, Paulo Mourão, Celso Giglio,
João Castelo, José Carlos Elias, Ricardo Rique,
Alberto Fraga, De Velasco, Mário de Oliveira, Paulo
Kobayashi, Synval Guazzelli, Edison Andrino, Gessi
valdo Isaias, Jorge Pinheiro, Fernando Gabeira, Arol
do Cedraz, Átila Lins, Cláudio Cajado, Francisco Ro
drigues, Joaquim Francisco, José Thomaz Nonô,
Leur Lomanto, Werner wanderer, Aracely de Paula,
Milton Temer, Virgllio Guimarães, Waldomiro Fiora
vante, Pedro Wilson, Aldir Cabral, Cunha Bueno, Ha
roldo Lima, Jair Bolsonaro, Wellinton Fagundes, Air
ton Dipp, Aldo Rebelo, Pedro Valadares, Cabo Júlio,
João Herrmann Neto e Roberto Argenta.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Neiva Moreira, Presidente em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Finda
a leitura do Expediente.

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta
Mesa dá conhecimento ao Plenário dos seguintes

Of. nº 146/2000-CN

Sr. Presidente,

Comunico a V. Ex!. e, por seu alto intermédio, à
Câmara dos Deputados, que esta Presidência convo
ca sessão conjunta a realizar-se quinta-feira, dia oito
do corrente, às dez horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados, destinada à apreciação do Projeto de Lei
do Congresso Nacional nO. 19/1999, que "Dispõe so
bre o Plano Plurianual para o perfodo de 2000/2003"
(PPA).

Na oportunidade, renovo a V. Ex! protestos de
estima e distinta consideração. - Antonio Carlos
MagalhAes, Presidente do Senado Federal.
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BLOCO PMDB/PST/PTN

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be
nevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~e Srs. Deputados, aproxima-se o recesso de julho
sem que os partidos hajam decidido votar os projetos
básicos da reforma polltica, reclamados pela realida
de que estamos a vivenciar, o que significa autêntico
desinteresse por uma temática de vital significação
para os rumos da democracia brasileira.

Em discurso que proferi, desta mesma tribuna,
em 27 de março, chamei a atenção das lideranças
mais responsáveis para dois pontos cruciais da refor
mulação cogitada: a reimplantação do instituto da fi
delidade e o financiamento público das campanhas,
que deveriam, pelos seus aspectos consensuais, ini
ciar as alterações, ficando os demais para uma se
gunda etapa, em razão de divergências até aqui insu
peradas, como, por exemplo, as chamadas cláusulas
de barreira e a proibição de coligações nas disputas
proporcionais.

Segundo divulgações da imprensa que enseja
ram comentários em importantes órgãos de comuni
cação social, o Partido da Frente Liberal e o Partido
dos Trabalhadores, num encontro patrocinado pelo
Vice-Presidente Marco Antônio Maciel, discutiram
amplamente todos os ângulos da questão, dispon
do-se a diligenciar para que a matéria viesse a ser
submetida ao exame imediato do Congresso Nacio
nal, antes mesmo antes do término do presente pe
rrodo de trabalhos.

Originara-se, assim, no Palácio do Jaburu,
aquele entendimento, circunscrito às duas agremia
ções, sem que se conheça o seu desdobramento, re
presentado pela aceleração das providências ineren
tes ao encaminhamento devido, possivelmente sob o
rito regimental da urgência.

Por mais louvável que haja sido o encontro, não
se pode marginalizar qualquer bancada desse traba
lho de arregimentação, sob pena de malograr o lou
vável intento, frustrando-se, desta forma, a expectati
va dos que postulam as modificações substanciais,
delineadas desde 1995, por iniciativa do Senado Fe
deral, cuja Comissão Especial, presidida por Humber
to Lucena e tendo como Relator Sérgio Machado, deu
os passos iniciais, ultimando-se o respectivo parecer,
inaproveitado em face da amplitude dos itens aponta
dos como passrveis de drástica revisão, o que resLtI
tou no seu engavetamento na Comissão de Constitui
ção e Justiça daquela Casa.

Lidia Quinan IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Max Mauro
Sérgio Carvalho

Suplentes

7 vagas

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz
1 vaga

PFL

Eliseu Resende
José Múcio Monteiro
Roberto Argenta (PHS)
Roland Lavigne
Ronaldo Vasconcellos
Sérgio Barcellos
Wilson Braga

PT

João Grandão
Marcos Afonso
Paulo Rocha
Teima de Souza

Iris Simões
Renildo Leal,
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano
TItulares

Euler Ribeiro
José Thomaz NonO
Luciano pjzzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Raimundo Santos
Zezé Perrella

Carlos Dunga
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Rainel Barbosa
Silas Brasileiro
Themrstocles Sampaio
Wilson Santos

Emerson Kapaz

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

João Magno
Padre Roqu
Valdeci Oliveir
Valdir Ganzer

PDT

Pompeo de Mattos Dr. Hélio.
Bloco PSB/PCdoB

Vanessa Grazziotin 1 vaga
Bloco PUPSL

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva.
PPS

1 vaga
PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas

sa-se ao
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Não se crê que, até o dia 30, possa haver qual- Estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso.
quer movimentação em torno da reforma política, em- e parte de Minas Gerais, além do Distrito Federal, vai
bora se entenda que, em relação à fidelidade, não quintuplicar o rebanho bovino livre de aftosa. refor-
ocorra nenhum embargo capaz de dificultar o seu trâ- çando sobremaneira a condição do País de exporta-
mite na Comissão ou mesmo no plenário. dor de carne in natura.

Como no segundo semestre, em função do plei- Aos 15 milhões de cabeças criadas no Circuito
to municipal, os trabalhos serão sensivelmente redu- Pecuário Sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina). já
zidos, só a partir do segundo turno é que as proposi- certificado há dois anos pela OIE, serão somados os
ções respectivas poderão ser alvo de prosseguimen- 62 milhões de animais do circuito homologado na se-
to viável. deixando as gavetas da Câmara e do Sena- mana passada. Assim. o rebanho potencialmente
do para evoluir até os dois plenários. numa simultane- apto para exportação soma. a partir de agora. mais de
idade de apreciação que avigorará o propósito de 77 milhões de cabeças.
vê-Ias concretizadas, sem mais as enervantes delon- Com a certificação. a pecuária brasileira corrige
gas até aqui lamentavelmente registradas. uma daquelas disparidades tão características do

Sr. Presidente, ainda me incluo entre os que en- Pais. Uma das dez maiores economias do planeta.
tendem ser possível deliberar este ano sobre a Pro- mais ostentando também indicadores sociais sofríve-
posta de Emenda da Fidelidade Partidária e o Projeto is, o Brasil é dono do maior rebanho comercial do
de Financiamento Público de Campanha, da mesma mundo, somando mais de 160 milhões de cabeças.
forma como admito ser controvertido o posicionamen- Sua participação no mercado internacional. entretan-
to das facções em torno das demais sugestões, igual- to. sempre esteve muito aquém de seu potencial e da
mente relevantes para a revitalização do próprio sis- própria capacidade instalada.
tema político-partidário. t verdade que o acesso aos mercados vem

Se não houver, porém. uma tomada de atitude sendo dificultado pelas diversas barreiras protecio-
dos que comandam as várias siglas. com tal objetivo, nistas. A convivência com a aftosa, todavia, represen-
é improvável que se tenha êxito em mais essa tentati- tava um dever de casa inconcluso, incompatlvel com
va, por cuja efetivação empenha-se o Vi- a envergadura da atividade e com as pretensões do
ce-Presidente da República com o meu modesto apo- Pais.
io, mais uma vez reiterado, de forma clara e induvido- Com a homologação, a pecuária brasileira de-
sa, desta tribuna. Que se inicie a reforma, mesmo verá aumentar os embarques neste ano entre 10% e
parcialmente. mas que se não a relegue a plano se- 15%. saltando dos US$805 milhões movimentados
cundário como até agora tem ocorrido. com prejulzos no último ano para algo em torno de US$1 bilhão. As
incalculáveis para a nossa estrutura democrática. perspectivas, no entanto, são ainda mais promissoras

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - para os próximos anos, uma vez que as negociações
ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. para exportação demandam meses para serem acer-
Sr"5 e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna motivado tadas.
pelo ótimo resultado obtido pela pecuária brasileira, Em que pesem os esforços despendidos pelas
que. após um paciente e cuidadoso trabalho articula- autoridades, seja no terreno técnico, seja na esfera
do pela cadeia produtiva da carne bovina, foi premia- diplomática, é necessário destacar o empenho e a
da há duas semanas, quando a Organização Interna- contribuição dada pela iniciativa privada para que o
cionaIde Epizootias (OIE), reunida em Paris, homolo- Pais conquistasse novo status no mercado internaci-
gou, por decisão unânime de seus 174 delegados, o anal de carne bovina. A erradicação da aftosa no dois
relatório apresentado pelo Ministério da Agricultura circuitos foi conseqüência dos programas de aprimo-
reivindicando o reconhecimento dos cincos estados ramento técnico introduzidos, como aqueles voltados
brasileiros que integram o chamado Circuito Pecuário para a produção de novilho precoce em diversos es-
Centro-Oeste como área livre da febre aftosa. tados, de uma parte, e dos projetos de apoio às cam-

O certificado inaugura uma nova e promissora panhas de vacinação. como os conduzidos pelo Fun-
fase para a pecuária brasileira, com a abertura de im- do de Defesa da Pecuária de Corte (FUNDEPEC), de
portantes mercados internacionais e a consolidação outra.
do processo de tecnificação que o segmento vem ex- O aprimoramento dos controles zootécnicos e
perimentando nos últimos anos. dos processos de produção, a propósito, começa a

Do ponto de vista imediato. o reconhecimento modernizar o próprio mercado interno. A exigência de
do Circuito Pecuário Centro-Oeste, constituldo pelos comercialização de carne bovina desossada e identi-
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ficada, por exemplo, representou um saldo de quali- em 1996, em cada mil nascidos vivos, 47% morriam
dade para toda a cadeia produtiva, abrigando tanto antes de completar um ano; atualmente a taxa caiu
novas frentes de mercado quanto agregando maior para 20%, o que representa o êxito dos programas de
valor. saúde nessa cidade.

Importa assinalar, finalmente, que a Argentina, Sr. Presidente, as mudanças ocorridas em Afo-
pais de reconhecida tradição no mercado de carne gados da Ingazeira são inúmeras. Vários programas
bovina, também foi oficialmente declarada livre da fe- de qualificação e r~qualificação profissional, pro-grama
bre aftosa na semana passada. Pode-se imaginar, de combate à desnutrição, projeto de compostagem
desde já, as oportunidades subjacentes com a soma do lixo e vários outros projetos na área social. Progra-
de forças dos dois únicos países do mundo a produ- mas na área da agricultura e abastecimento d'água,
zir, em larga escala, carne de gado engordado em construção de estradas e barragens, enfim, toda a rEl-
pastagem, isenta de anabolizantes, como quer o con- estruturação da Prefeitura em todas as áreas.
sumidor dos principais mercados. Para o ano 2000, a Prefeitura tem cinco metas

Todos esses avanços, é necessário registrar, prioritárias: 1J1}-mais-obras e serviços na zona rural;
não podem, em hipótese alguma, desviar o foco da 2<1) mais ação nos bairros; 3<1) construção de mais cal-
cadeia produtiva sobre o controle da doença. O rigor çamentos e implantação de esgotos; 4<1) conclLlsão
dos programas de vacinação deve manter o mesmo das obras de recuperação do açougue e matadouro
Impeto para que a aftosa seja definitivamente riscada públicos e 5il.) mais incentivo à participação popular
do mapa da pecuária brasileira. no planejamento das ações, execuçao e avaliação.

Muito obrigado. Gostaria ainda de encaminhar à Prefeita Maria
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Gizelda meus cumprimentos e a certeza do reconhe-

Pronuncia o seguinte orador.) - Sr. Presidente, Sr"...!. e cimento da população do município às boas ações
Srs. Deputados, não é nenhuma novidade as dificul- dessa Prefeitura.
dades pelas quais passam as Prefeituras de cidades Era o que tinha a dizer.
do interior do nosso Pais, principalmente as peque- O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
nas cidades do interior pernambucano, mais especifi- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. Deputa-
camente as do sofrido sertão desse Estado. dos, o Ministério da Saúde acaba de presentear a po-

Há pouco tempo, recebi o relatório intitulado pulação brasileira, especialmente o povo do Estado
"Afogados da Ingazeira - 1997/1999, mais ações e do Rio de Janeiro, com uma excelente notícia sobre o
serviços para um novo tempo", que relata detalhada- Hospital de Cardiologia de Laranjeiras: além de tê-lo
mente todas as ações da Prefeitura nesse período. O transformado, há pouco mais de duas semanas, no
trabalho meticuloso da Prefeita Maria Gizelda Simões Instituto Nacional de Cardiologia, o transformará tam-
Inácio, do nossq querido Município de Afogados da bém agora em centro de referência nacional no trata-
Ingazeira, da m~sorregião do Pajeú, é colocado à mento de problemas de coração.
apreciação da população do município e interessa- A idéia, como bem frisou o Secretário Nacional
dos. de Assistência à Saúde, Dr. Renilson Rehem, é dar

Deixou-me: particularmente satisfeito o esmero ao Hospital de Cardiologia de Laranjeiras a necessá-
da Prefeita Gizelda com a administração pública. O ria e merecida autonomia administrativa que lhe per-
setor educacional teve uma preocupação maior, com mita caminhar com os próprios pés, concedendo-lhe
reformas e ampliações dos prédios escolares, o ree- mais liberdade para contratação de pessoal, para a
quipamento de material escolar e a capacitação de criação de planos de cargos e salários e no incremen-
professores. Não foram esquecidos os direitos dos to de investimentos em pesquisas, o que, aliás, a ins-
alunos, bem como a participação da comunidade es- tituição já vem fazendo muito bem, há algum tempo.
colar na elaboração, acompanhamento e avaliação Eu diria, sem medo de errar, embora seja SLlS-

da proposta pedagógica em 52 escolas. peito, que essas medidas do Governo em relação ao
Outra área bastante atendida foi a rede munici- Hospital de Cardiologia de Laranjeiras são na verda-

pai de saúde. A instituição de programas de preven- de uma justa homenagem e um reconhecimento ao
ção às doenças, de vigilância sanitária e epidemioló- brilhantismo do diretor daquela instituição, o nosso
gica e a capacitação de profissionais na área tem tra- querido amigo de todas as horas e de todos os mo-
zido grandes beneficios ao municlpio. A mudança no mentos, o Dr. Carlos Scherr. O seu trabalho, que Já
quadro de saúde evidencia-se pela redução da mor- dura oito anos ininterruptos à frente do hospital, é um
talidade infantil no grupo populacional de Oa 5 anos: exemplo vivo do quanto o serviço público, se bem
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exercido, pode ser extremamente benéfico à popula- priorizar-se também a implantação efetiva do Pro-
ção brasileira. grama Saúde da Família e o aumento da cobertura

Lamentavelmente, ainda hoje tomei conheci- do pré-natal, tendo em vista a alta mortalidade neo-
mento de que dois bebês morreram na cidade de Du- natal e perinatal nos Municlpios da Baixada. S6
que de Caxias, na minha querida Baixada Fluminen- para se ter uma idéia, a região tem uma população
se, exatamente por falta de atendimento médico. estimada em pouco mais de 3 milhões de habítan-
Mais que isso: morreram por falta de leitos em Unida- tes e 833 mil famflias, que hoje são atendidas ape-
des de Tratamento Intensivo Neonatais, um problema nas por 23 equipes do PSF, quando a realidade exi-
que reputo sério e gravíssimo, já denunciado inúme- ge um mínimo de 1.234 equipes, que o Governo Fe-
ras vezes por mim daqui desta mesma tribuna. deral promete criar.

Os bebês que morreram neste final de semana Problemas como a falta de atendimento primá-
estavam internados no Hospital Infantil de Duque de rio às populações carentes acabam refletindo-se
Caxias, que chega a receber 1.200 crianças por dia, mais adiante, no atendimento terciário, e acabam
sendo quatrocentas delas s6 no setor de emergência. congestionando corredores, consult6rios, ambulat6ri-
E, mesmo assim, o referido hospital não dispõe de os, enfermarias e centros cirúrgicos de hospitais de
meios necessários para reduzir o número de 6bitos emergência.
naquela região dominada pela miséria e pela ausên- Eu diria que feliz é o povo por ter um Dr. Carlos
cia dos serviços públicos essenciais. Um dos bebês, Scherr à frente de um hospital como o novo Instituto
por exemplo, que entrou em 6bito depois de um ano e Nacional de Cardiologia. Profissional dedicado, hu-
dez meses de vida, tinha problemas no coração, mas mano, atencioso, carinhoso e sobretudo cristão, o Dr.
poderia ter sobrevivido. Scherr está dando, repito, um magnífico exemplo de

A situação não estava sendo menos aflitiva. trabalho em prol da vida para quem está na divisa da
nesta segunda-feira, para a dona de casa Luzinete morte abalada, na maioria das vezes pela fragilidade
Paes de Souza, de 42 anos. Há sete dias, ela luta de- das batidas do coração, e clama por cidadania e dig-
sesperadamente por uma vaga na UTI para o seu nidade.
querido bebê, nascido na Casa de Saúde São José, Que Deus continue abençoando e iluminando
em Mesquita. no Município de Nova Iguaçu. os caminhos do Dr. Carlos Scherr.

Vejam os senhores a importãncia, portanto, da Muito obrigado.
iniciativa do Governo Federal em relação ao Hospital O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB - ES.
de Cardiologia de Laranjeiras, agora Instituto Nacio- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
nal de Cardiologia. Segundo o médico-cardiologista registrar a inauguração da retransmissora da TV Can-
Luís Carlos Simões, também do Laranjeiras, a cada ção Nova em Ibiraçu, minha cidade natal, a qual pas-
mil bebês nascidos vivos, pelo menos de oito a cator- sou a retransmitir a partir do dia 16 de maio pr6ximo
ze deles apresentam algum tipo de má-formação car- passado.
diovascular. Por isso mesmo o setor infantil do institu- A TV Canção Nova é um canal da Renovação
to estima realizar este ano cerca de 450 cirurgias, Carismática Cat6lica.
contra as trezentas do ano passado. respondendo as- Gostaria que V. Ex!. autorizasse a transcrição
sim por 80% das operações em crianças no Estado. nos Anais da carta do Grupo de Oração Semente

Eis. portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Nova, da Renovação Carismática Cat6lica, assim
tados, a importãncia da iniciativa também do Governo como a sua divulgação nos 6rgãos de comunicação
Federal de ampliar a cobertura do Programa Saúde da Casa.
da Família em 30% nos Municípios da Baixada Flumi- Muito obrigado.
nense, como prevê o convênio firmado entre a União Carta a que se Refere o Orador
e o Estado do Rio de Janeiro. O projeto motivou, in- "
clusive. a realização do 111 Seminário de Prefeitos e Iblraçu, 30 de maio de 2000
Secretários de Saúde da Baixada Fluminense, que A paz de Cristo e o amorde Maria estejam contigo.
aconteceu dia 22 de maio passado na região, com a Prezado irmão em Cristo,
presença do Secretário Nacional de Políticas de Saú- ~ com muita satisfação que lhe informamos que
de, Dr. Cláudio Duarte. a retransmissora da TV Canção Nova foi instalada em

A proposta é incrementar a atenção básica na nossa cidade no dia 16-5-2000 e agora já pode ser
Baixada Fluminense, levando-se em conta as con- sintonizada no canal 6, sem a necessidade de antena
dições sociais e epidemiológicas da população. Daí parabólica.
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A TV Canção Nova é um canal da Renovação forços dos nossos inativos, que trabalharam
Carismática Católica, que transmite durante 24 horas duro na abertura das rodovias do nosso
por dia. pais.

~ um canal independente e seu compromisso é Hoje a maioria dos inativos e pensio-
exclusivamente cristão. nistas do órgãos passaram dos 60 anos, e

Agradecemos de coração a sua colaboração ficará muito dificil para qualquer um deles a
para a construção deste vefculo de evangelização e ligação com o Ministério dos Transportes,
convidamos você e sua famflia a sintonizar e conhe- que não possui ilenhuma representatividade
cer a programação diária deste canal de TV. em nosso Estado, a não ser o DN ER, que

"Deus ama quem dá com alegria" (11 Cor. 9,7) hoje já atende aos aposentados e pensio-
Um forte abraço, - Grupo de Oração Semente nistas de outros órgãos extintos e vincula-

Nova, Renovação Carismática Católica, Ibiraçu - ES dos ao Ministér-io dos Transportes."
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Pronuncia o se- E, ao final, perguntam, com justa razão:

guinte discurso) - Sr. Presidente, Sf's e Srs. Deputa- "Hoje, pelo menos, possuimos um pIa-
dos, a Comissão Especial que analisa o projeto de lei no de saúde. Depois da transformação, o
que cria a Agência Nacional de Transportes começa a plano continuará?"
analisar o parecer do Relator. Neste momento sur- Como ficará a situação dos funcionários?
g~m as preo~upaçõ~s com relação ao futuro da ~rga- Sr. Presidente, nobres colegas, queremos aqui
mzação do sistema Implantad~, mesmo que queiram hipotecar nossa solidariedade a estes funcionários,
nos convencer da necessána mo~ermzação que bem como fazer nossas as suas preocupações. Estas
d~va ser colocada em curso. No particular, quero r~- preocupações, Sr. Presidente, apenas revelam a in-
glstrar, neste momento, as ~reocupações dos servl- segurança de quem está alijado do processo de
dores do Depart~mento NaCional d~ Estrada de Ro- transformação. Aliás, diga-se, esta é mais uma das
dagem no Espfnto Santo, qu~, creiO, espelham as marcas registradas dos projetos deste Governo que
preocupações de tod~s os servidores deste órgão es- tem a si próprio como único dono da verdade, haja
palhados pelo~ demaiS Estados da Federação. vista, por exemplo, o seu comportamento na votação

O relatÓriO apresent~~o pr~move pr?fundas al- do Plano Plurianual, cuja exigência era de que este
teraçõ~s na ~strutura administrativa, ao Criar, além da Congresso apenas referendasse as suas prioridades,
AgênCia NaCional de Transportes, o Departamento de mas não as discutisse, muito menos as modificasse.
In~ra-E~truturas d~s Transportes - ~INFRA, que, a Todo o processo de transição poderia ser tran-
pn.nciplo, resultaria da fusão dOES dflversdos órgãos qüilo e, mais, contando com a contribuição de todos
e~lstentes, dentre estes ~ DNER. mace estas ~o- os setores envolvidos. Mas, da forma como vem sen-
dlficações é que o~ servidores do DNER. nos ~nvla- do conduzido, há que se concordar com as conclu-
ra.m correspondência, datada.de 25 de maiO, cUJo t~or sões dos servidores do DNER no Espirito Santo, de
leiO agora, para que passe a Integrar este pronuncla- que podem perder: a Nação, se não se preservar o
mento.. . acúmulo de conhecimentos e produção de tecnologia

Dizem, nesta correspondência: até então produzidos; os brasileiros, pelo sucatea-

"Nós funcionários do DNER, estamos mento dos serviços; os servidores, pela incerteza
passando 'por momentos de grandes incer- quanto ao futuro. A sociedade capixaba, em particu-
tezas. lar, pelo número de obras importantes para o desen-

~ do nosso conhecimento a extinção volvi~ento do Estado, como o término da Ponte de
do órgão, bem como a criação de uma Colatlna, a rest~uração da BR-259, a re.sta.uração da
agência e um novo órgão, que teve várias BR-101 e a duplicação do contorno de Vltór.I~, que es-
denominações DNT, Dinfra, Denit etc., e tão em andamento e sob a responsabilidade do
que os atuais funcionários ficarão lotados DNER.
em um quadro em extinção e os inativos e Sr. Presidente, fica regi:';,trada nossa prerll::up8-
pensionistas passariam para o Ministério ção e o apelo para que quando da votação do Projeto
dos Transportes, sem nenhum vinculo com de Lei nll. 1.615/99 possamos analisar estas e outras
o novo órgão. questões importantes para os servidores públicos e

É grande o nosso pesar, pois se o para a sociedade brasileira.
DNER hoje ainda existe, foi graças aos es- Muito obrigado.



A Comissao de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados, na figura do seu Presidente, não
abordou essa questão. Ele agora faz coro com esses
denunciantes, ajudando a denegrir ainda mais a ima
gem do Exército brasileiro.

Os que estão falando agora são três militares da
reserva não remunerada que esperaval1" possivel re
forma pelo Exército brasileiro. Ou seja, passariam a
ser militares da reserva remunerada, não mobilizáve
is. Como isso não aconteceu porque não houve am
paro para tal, resolveram, com essa matéria, criticar o
Exército brasileiro. Demoraram nove anos para fazer
isso. Dizem coisas que não têm nada a ver, até mes
mo que, nessa operação, o Exército brasileiro cons
truiu paredões de fuzilamento na região do rio Traira.
~ um absurdo! Se você quer matar alguém - como
muitos colegas de Esquerda sabem disso, pois já ma
taram muitos colegas nossos no Exército - não é pre
ciso fazer paredão em lugar algum. O próprio Lamar
ca executou o tenente Alberto Mendes Júnior no vale
do Ribeira a golpes de coronhada, e hoje é um herói
para a nossa Esquerda.

Por outro lado, também há contradições. No jor
nal O Globo, um civil, um jovem colombiano, chama
do Calderon, que aparece amarrado - se é que é ele
mesmo quem aparece na foto -, diz que foi barbara
mente torturado pelo Exército. E se o Exército tortura
va e matava naquele local, naquela oportunidaae,
não sei por que, numa foto ao lado, no mesmo jornal
O Globo, aparece ele muito bem vestido, com relógio
parecido com o m eu, dando entrevista e falando so
bre tortura.

Ora, Sr. Presidente, naquela região ninguém vai
acusar a FARC de nada. I: a mesma coisa querermos
que um morador de morro acuse um traficante pela
morte de um inocente num embate entre polícia e trá
fico. Ele vai agir, logicamente, dessa maneira.

A Procuradora da Justiça Militar, que foi casada
com o Dr. Enéas Carneiro, disse que estava abisma
da: cadê o IPM? Meu Deus do céu, IPM para quê?
Nesse caso, do lado de lá da Colômbia, não podemos
apurar nada. Do lado de cá houve IPM. Mas se tivés
semos ouvido gente do lado de lá, se tivesse sido es
pecificado, colocado no papel tudo o que realmente
aconteceu!
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O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Gosta- tão de fronteira brasileiro, fez o que realmente deveria
ria de comunicar a todos os Srs. Deputados da Casa ser feito, tanto que a FARC não mais nos importunou
que, a partir de hoje, fruto de um convênio assinado naquele local. Naquela oportunidade, três soldados
pelo Presidente da Camara dos Deputados, Deputado brasileiros foram assassinados, outros doze feridos e
Michel Temer, com o Sistema Globo de Televisao, por um tenente, atualmente reformado, perdeu uma per-

, meio da emissora SKY de TV via satélite, serão trans- na.
mitidas as nossas sessões, assim como o trabalho das
Comissões e outras atividades desta Casa. Além dos
veiculas que já transmitiam, a exemplo da TV Cama
ra, que permitia a um potencial de telespectadores de
7 milhões de brasileiros, com essa inclusão da SKY
nós ampliamos esse número em 2 milhões e 200 mil
pessoas, abrangendo praticamente todo o território
nacional.

Então, eu me regozijo, como membro da Mesa,
particularmente em relação ao Deputado Michel Te
mer, Presidente da Casa, por ter conseguido, final
mente, a nacionalidade da TV Camara, por meio do
convênio assinado hoje, às 11 horas da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, recebi fax de um companheiro da reserva do
Exército com algumas denúncias de que estariam,
em algumas escolas de 12 e 211. graus, nos Estados
Unidos, nas aulas de geografia, mostrando o mapa
do Brasil excluidos a região amazônica e o pantanal.
Além disso, em algumas escolas estariam os profes
sores pregando e pedindo aos alunos o apoio para
uma passivel intervenção futura aqui, no Brasil, para
defender a região amazônica, acusando-nos de des
truidores da natureza.

Sr. Presidente, essa é apenas uma prova de
que já estamos entrando na fase operativa deste inte
resse norte-americano. por intermédio da Comissão
de Relações Exteriores está sendo encaminhado re
querimento de informações ao Ministério das Rela
ções Exteriores para ver o que podemos apurar sobre
o assunto. Mas, no meu entender, isso é uma verda
de. E nós perguntariamos: Quem vai nos defender, a
não ser as Forças Armadas?

Sr. Presidente, como as coisas não acontecem
por acaso, foram divulgadas, ao longo dos últimos
meses, matérias que denigrem e arranham a imagem
do Exército brasileiro. A última, patrocinada pelo jor
nal O Globo - tenho quase certeza de que sei quem
abastece a matéria com fotografias e informações,
mas isso não vem ao caso -, torna pública não a Ope
ração Traira, como muitos conhecem, mas a Opera
ção Tacano, em que o Exército, em pronta respo~ta a
covarde ataque de guerrilheiros da FARC, a um pelo-
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Concluindo: a quem interessa tudo isso? Inte- tro da reforma. Não por acaso sou um dos fundadores
ressa à FARC, porque se os pelotões de fronteira fo- do antigo MDB e permaneço firme e forte no hoje
rem retirados daquela região eles terão uma área livre PMDB, partido de extraordinária estrutura política es-
e operativa muito maiordo que têm no momento. Inte- palhado por todo o territ6rio nacional, comprometido
ressa também aos norte-americanos, porque quanto absoluta e exclusivamente com o povo, na luta contra
mais despovoada a Amazônia, mais fácil será para as desigualdades sociais, contra o desemprego e a
eles levarem a cabo o que pregam em suas escolas miséria, sem, contudo, esquecer-se da retomada do
de primeiro e segundo graus. desenvolvimento econômico como priondade para o

Agora essa mesma Procuradora - por que não engrandecimento de nossa gente. Por esses e outros
dizer também o Presidente da Comissão de Direitos motivos, sou fiel ao meu partido.
Humanos - estaria acusando o Exército de ter feito Nesse contexto, julgo oportuno afirmar que o
um IPM maroto, um IPM forjado, apenas para fazer ceticismo e as desconfianças perdem espaço para a
um acerto de contas. Na verdade, é uma operação nobreza da fidelidade partidária, em face dos benefí-
"trairagem" que estão fazendo contra o Exército brasi- cios para o País. Afirmo, de igual sorte, que a Cláusu-
Jeiro, denegrindo a imagem de uma instituição que la de Barreira, por muitos temida, passa a fazer espé-
poderia ou que poderá ainda, se bem tratada, garantir cie entre os que desaprovam a pulverização de parti-
a soberania nacional um dia. dos tido como menores. Financiamento de campanha

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (Blo- também não foge à regra nem tampouco às discus-
co/PMDS - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. sões - por vezes, nos pleitos eleitorais, presenciamos
Presidente, S~ e Srs. Deputados, mais uma vez vol- verdadeiras batalhas entre Davi e Golias, onde, evi-
to a esta tribuna para falar sobre um tema que há mui- dentemente, o poder dos economicamente mais
to se arrasta pelo Congresso Nacional: a reforma polí- abastados é imbatível. Assim, a defesa em favor da
tica. igualdade de condições ganha peso, ao menos nas

São amplas e diversificadas as áreas de abran- análises preliminares que vemos nos Anais desta
gência das propostas que circulam pela Câmara e Casa.
Senado - e porque não dizer pelo Congresso Nacio- O assunto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa-
nal-, sobre a tão propagada reforma política. Desde dos, é por demais palpitante. Por limitação de tempo,
o início do processo de divulgação de seu conteúdo, não posso, 16gico, discorrer com riqueza de detalhes
desencadeado há mais de uma década (inclusive sobre todos os temas e enfoques da reforma. Preten-
através de plebiscito sobre a mudança de nosso regi- do, com a modéstia que me é peculiar, provocar o de-
me ou sistema: de presidencialista para o parlamen- bate amplo e democrático sobre este assunto e abrir
tarista ou monarquia), temos nos dedicado à tarefa de as páginas de nossa história política para os diferen-
apresentar à soc.iedade as razões pelas quais as pro- tes conceitos e opiniões do povo que representamos.
postas de transformação politico-partidária podem Não estaremos, no seio do Congresso Nacional, bus-
beneficiar o conjunto da sociedade brasileira. cando a unanimidade. Isto é óbvio. As polêmicas já

O argumento que se tem apresentado ao longo explícitas envolvem temas que muitas vezes falam
desse período - e que agora a imprensa noticia que dos destinos de grande parte da massa politicamente
voltará a ser discutido - vale-se de uma 16gica clara: a ativa do nosso País.
reforma implicaria o desaparecimento de inúmeros Vontade política, bom senso, ética e equilíbrio
partidos sem representatividade e, por conseqÜência, deverão ser palavras de ordem, tanto por parte do Po-
com inúmeros políticos filiados a essas siglas meno- der Legislativo quanto do Executivo. Independente-
res. Particularmente, talvez por pertencer ao maior mente de bandeiras ou cores partidárias, deverá pre-
partido brasileiro, o PMDB, defendo que o pluriparti- valecer nas discussões sobre a reforma política a
darismo sem critério em nada contribui para a demo- vontade soberana do povo brasileiro. Dessa forma,
cracia e para a manutenção de nossas instituições e incontestavelmente, estaremos dando um enorme
conquistas políticas. passo nesta inglória escalada rumo ao mundo desen-

Sr. Presidente, colegas Congressistas, não te- volvido.
nho dúvidas de que as discussões serão as mais po- Conclamo a todos, pois, a avançarmos neste
lêmicas entre as demais que defenderemos, junta- tema, ampliando as discussões entre políticos e soci-
mente com a sociedade, nesta Casa de Leis. edade, visando a um s6 fim: a transparência da coisa

Desde logo, afirmo que sou defensor ferrenho pública e a efetiva concretização de nossas institui-
da fidelidade partidária - outra matéria polêmica den- ções democráticas.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PFL - PRo Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em visita à Universidade de Ponta Gros
sa, estive em contato com os responsáveis pelo labo
ratório e comecei a pensar que o laboratório público
cada vez mais quer atividade e, por outro lado, há o
problema do custo dos remédios para as populações
carentes do País.

Fiquei estudando esse problema, a fim de en
contrar a solução. Pareceu-me que poderia ser uma
rede integrada por todos os laboratórios públicos
existentes no Pafs. Mas, na mesma época, criou-se a
CPI dos Medicamentos, e pareceu-me que seria mais
lógico, mais prudente, mais sábio, que aguardasse as
decisões dessa CPI para, depois, poder chegar a
uma conclusão e fazer alguma proposta.

Como não temos poder para propor projetos
que viabilizem a reforma administrativa, trago a figura
chamada de indicação, e um requerimento para que
seja encaminhada ao Poder Executivo, em que sugiro
a criação da denominada rede pró-remédio e de in
centivo à produção de genéricos no âmbito dos labo
ratórios do setor público.

A Constituição brasileira preconiza em seu art.
200, inciso I, que é da competência do SUS participar
da produção de medicamentos imunobiológicos, he
moderivados e outros insumos de interesse da saúde
pública.

Como é do conhecimento público, nos dias atu
ais, a aquisição de insumos, a produção, a distribui
ção, a comercialização de medicamentos semelhan
tes têm sido motivo de escândalo nacional, a ponto de
privar grande parte da sociedade brasileira do acesso
a esses produtos tão essenciais a vida, como também
motivou a instauração da CPI dos Medicamentos.

Por outro lado, a extinção da Central de Medica
mentos, a CEME, sem a criação de entidade suces
sora, abriu lacuna no Governo. Ou seja, o setor públi
co ficou desprovido de importante meio de recurso de
saúde política de atendimento a populações carentes
que também servia de importante instrumento regula
dor das condições de mercado, quando fosse o caso.

A referida CPI, que, dentre outras coisas, empe
nhou-se em apurar a situação atrpica e absurda dos
preços praticados na comercialização de medica
mentos no País, entendeu que a produção de medi
camentos, especialmente dos genéricos, deverá ser
compartilhada com os laboratórios do setor público.
Foram constatadas diferenças de até 1.000% entre
preços de unidades de produção pública e privada, e
os gastos com propaganda na atividade privada fo-

ram um dos principais responsáveis pelos altos cus
tos de medicamentos, além de induzir os usuários ao
consumo irregular ou impróprio.

Por sua vez, o Conselho Federal de Medicina,
através de seu Presidente, em depoimento na CPI,
defendeu - entre aspas - "a urgente necessidade de
ser estabelecida uma polftica nacional de medica
mentos que privilegie os medicamentos genéricos e
estabeleça um controle da qualidade dos produtos fa
bricados".

Esse projeto que estou apresentando, da rede
pró-remédio, está, portanto, em consonância absolu
ta com todas as recomendações do relatório da CPI.
Evidentemente, procuraremos chegar ao Poder Exe
cutivo, propondo que seja criada uma rede de labora
tórios de medicamentos do setor público integrada ao
Sistema Único de Saúde, composta pelos laboratóri
os produtores de medicamentos da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municfpios. Para os fins
do disposto nesse artigo, o medicamento seria o pro
duto farmacêutico tecnicamente elaborado, com fina
lidade profilática, curativa e paliativa.

Afinal, procuramos absorver todas as alternati
vas para resolver esse problema e para termos um
mutirão de laboratórios, algo organizado.

Não vou ler todo o texto da minha indicação,
mas se trata de uma rede que vai ser criada por con
vênio e administrada pelo Ministério da Saúde, funda
mentalmente com o apoio do Ministério cfã EãUcação,
para que se possa resolver ou minorar, pelo menos, o
problema do carente, que nao tem como comprar re
médios no Pafs.

Muito obrigado.
O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!
e Srs. Deputados, o número de homicfdios na Grande
Vitória reduziu-se em 22% nos quatro primeiros me
ses deste ano em relação ao mesmo perfodo do ano
passado. Passou de 350 registros para 274 casos até
abril deste ano. Essa diminuição foi registrada depois
da implantação de um dos projetos - corredor de se
gurança, efetuado pela Polfcia Militar - do Programa
de Planejamento de Ações de Segurança Pública
(Pro-PAS).

Com certeza, a população já nota a significativa
diminuição da violência, que graças aos Programas
desenvolvidos e implantados pelo Governo José
Ignácio está controlando a violência não s6 em Vitória
mas em todo Estado. Cabe também ressaltar que há
diferença entre violência e criminalidade. A criminali
dade é a ocorrência de determinado crime tipificado
no Código Penal. Já a violência tem uma abrangência



Existe um segmento significativo, o das quebra
doras de coco babaçu, que atua nessa exploração
extrativista rudimentar, função que inclusive empre
ga, segundo matéria recentemente divulgada nacio
nalmente, 30 mil crianças, sendo que praticamente
toda a renda auferida com essa atividade fica em po
der dos atravessadores. Esse segmento, Sr. Presi
dente, Sr"..! e Srs. Deputados, começa a se organizar
de maneira mais efetiva.

São 865 delegados de todo o Estado, desde a
cidade mais distante de São Luís, que é Alto Parnaí
ba, há mais de 1.200 quilômetros da nossa capital,
até os municípios mais próximos, como os da Baixa
da Maranhense e os da Zona dos Cocais, passando
pela área tipicamente amazônica do Alto Turi, pela
área mais nordestina, mais próxima ao Estado do Pia
uí, que é o Baixo Parnaíba. Todas essas pessoas jun
tas, com esse objetivo, é algo que por si só é alenta
dor e traz uma esperança para todos nós, que acom
panhamos esse movimento.
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muito maior e nem sempre é derivada do crime, um tério e isto o faço em nome dos Secretários de Saúde
exemplo disso são as mortes por ocasião de aciden- dos meus municípios.
tes de trânsito, nestes acidentes as mortes são vio- Não podendo também deixar de me dirigir a
lentas, mas não são crimes. duas ilustríssimas pessoas que não medem esforços

As estatísticas mostram que, no Brasil, ocorrem quando se trata de poder ajudar quem necessita de
28 homicídios por cada 100 mil habitantes. Em Was- atendimento hospitalar em meu Estado. Trata-se do
hington, capital dos Estados Unidos, ocorrem 78 ho- Dr. Gerson Mariano, Presidente da Unimed Vitória, e
micídios por cada 100 mil habitantes. A criminalidade do Dr. Márcio Oliveira Almeida, Diretor de Usuários,
na cidade que é a capital do país mais industrializado pessoas que se tornaram muito queridas para mim,
do mundo é três vezes maior do que a média de cri- após poder presenciar o carinho com que tratam as
mes que ocorrem no país inteiro. pessoas quando elas mais precisam, que é na enfer-

O corredor de segurança implantado pelo Go- midade. A essas tão preciosas pessoas meu muito
vernador José Ignácio Ferreira, nesta primeira fase, obrigado.
com 15 pontos - com 26 radiopatrulhas - em Vitória, Era o que tinha a dizer.
Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.

A segunda fase do corredor de segurança já po- O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
deria ter sido implantada, caso a Policia Militar esti- - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
vesse disponibilizado mais homens para o sistema Srs. Deputados, ontem estive em São Luís, na ses-
pois, pelo menos 45 radiopatrulhas novas estão para- são de instalação do 4

11
Congresso da Federação dos

das em uma concessionária e já há 17 novos módulos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhão
preparados para entrar em ação. - FETAEMA.

Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presi- É o maior evento realizado pelos trabalhadores
dente, é a saúde pública no Estado do Espírito Santo. rurais do Maranhão. São 865 delegados, de todos os

Sr. Presidente, Sr"..! e Srs. Deputados, por diver- sindicatos rurais do Estado, dos diversos pólos sindi-
sas vezes tenho ocupado esta tribuna em nome de cais em que se divide a Federação dos Trabalhado-
meu Estado, o Espírito Santo, sempre cobrando res na Agricultura do Estado do Maranhão, os quais
ações que melhorem a qualidade de vida do povo ca- estarão discutindo até domingo um modelo alternati-
pixaba. vo de desenvolvimento rural sustentável para nosso

Tenho buscado esforços insistentemente no Estaco. Trata-se de uma classe soTreõõ'râ, explorada,
sentido de que nossas reivindicações de mudanças trabalhadores que são muitas vezes meeiros, parcei-
em diversos setores como: na agricultura, educação, ros de propriedades. Muitos não têm terra para traba-
saneamento básico, saúde, encontre eco nas esferas Ihar.
governamentais.

Falando um pouco sobre a saúde pública no
Brasil-e-no meu Estado, tenho consciência da grave
situaçêo desse setor. Sei das críticas e cobranças
que vem sofrendo o senhor Ministro Dr. José Serra.

Contudo, Sr. Presidente, Sr"Le Srs. Deputados,
tenho..buscado respostas nesse Ministério às reivindi
cações do meu Estado, tendo sido algumas vezes
atendido, outras não. Mas que mesmo assim conse
guimos desenvolver e retomar projetos importantes,
como implantar novos programas, revendo repasses
de verbas à nível municipal de tal forma a mudar toda
a estrutura da saúde pública no meu Estado, mudan
ças a que atribuo importância vital uma vez que já vis
lumbro os resultados excepcionais que advirao.

Congratulo-me, portanto, com S. Ex!, em solida
riedade por tudo que vem desenvolvendo em benefí
cio da saúde pública no Brasil, principalmente pela
descentralização administrativa com que vem empre
endendo sua gestão à frente de tão importante Minis-



"O objetivo da organização é colaborar
com a implementação do Programa Brasilei
ro de Ecologia Molecular para Uso Susten
tável da Amazônia - Probem, mediante con
trato de gestao a ser firmado com o Ministé
rio do Meio Ambiente".

Por outro lado, na página da Bioamazõnia, na
Internet, consta que, objetivando dar sustentabilídade
financeira aos projetos brasileiros de pesquisa e de
senvolvimento de produtos, a entidade e o Banco Axi
al firmaram um acordo para estruturar o Fundo Per
manente para o Uso Sustentável da Biodiversidade
da Amazônia. Até aí tudo bem. Acontece que este
banco é uma instituição brasileira com experiência na
estruturação, desenvolvimento e administração de
produtos financeiros para as áreas de meio ambiente
e uso da biodiversidade.

Os atrativos para os investidores são: acesso
compartilhado à biodiversidade da Amazônia, partici
pação em pesquisas e desenvolvimento de produtos
com base em amostras e extratos de plantas, micror
ganismos e demais biomateriais, e possibilidade de
desenvolvimento de produtos com cláusulas de confi
dencialidade e exclusividade mediante contratos es
pecíficos, sem que esta Casa tenha sequer votado a
Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e a PEC que
tratam deste assunto.

Sr. Presidente, esta falta de transparência as
susta-me. Como algumas poucas pessoas podem fir
mar acordos de tal monta sem que este seja publici
zado suficientemente para que esta Casa, a comuni
dade científica, de um modo geral, e as entidades e
organizações não-governamentais tenham clareza
do que se está fazendo?

Fico mais intrigado quando deparo com a lista
de diretores, conselho e consultores do Banco Axial e
vejo lá nomes ligados, por exemplo, à empresa No
vartis, Banco Garantia, Icatu, Presidente da Pabco
Internacional, um grupo de corretagem de commoditi
es agrícolas com escritórios pelo mundo, consultor da
Citco, corretores de valores, entre outros.

Diante de tais fatos, Sr. Presidente, e de outros
que estamos estudando, entendo que esse acordo
deva ser imediatamente suspenso até que esta Casa
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Sr. Presidente, o Estado do Maranhão, ainda firmar um acordo com uma multinacional do setor far-
hoje, possui a maior parte da sua população no meio macêutico, cedendo material genético da Amazônia,
rural, quase 60%, e não há nenhum procedimento do que não lhe pertence.
Governo Federal ou Estadual no sentido de estimular Creio, Sr. Presidente, que esta entidade extra-
o meio de vida mais ao alcance dessa população, que parou as prerrogativas estabelecidas no decreto assi-
é a agricultura familiar. Todos os órgãos ligados à nado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso
agricultura naquele Estado passaram a fazer parte da que diz que:
chamada Gerência de Desenvolvimento Social, jun
tamente com órgãos de outras áreas, e não há ne
nhuma polftica voltada para a agricultura familiar. O
que tem sido estimulado é a agricultura do pólo da
soja de Balsas, voltada para a exportação, do mesmo
modo que a agricultura que recebe maiores estimulas
no Brasil é a voltada para os ricos e não para os po
bres.

Registro a realização desse evento, ressaltando
a importância de os trabalhadores rurais discutirem
um modelo alternativo de desenvolvimento rural sus
tentável para o Estado do Maranhão. Espero que
essa iniciativa dê frutos reais e que as autoridades, a
partir daí, realmente tenham o interesse que se faz
mister nessas gestões, não deixando acontecer como
no ano passado, quando a governadora sequer rece
beu uma comissão de trabalhadores rurais.

Esse é o registro que queria fazer, parabenizan
do a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado do Maranhão, na pessoa de seu Presidente,
Domingos Paz, e desejando o maior êxito possível ao
4il Congresso, que se está realizando.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"..! e Srs.
Parlamentares, volto a esta tribuna na tarde de hoje
para falar sobre um assunto que já havia me referido
na última semana: o acordo entre a Bioamazônia e a
empresa suíça Novartis.

Pelo acordo, Sr. Presidente, a empresa farma
cêutica suíça tem acesso irrestrito aos dados taxionO
micos, genéticos, processos de isolamento e meios
de cultura, além de ter exclusividade sobre a criação
de produtos a partir de microorganismos, fungos e
plantas amazônicas, além do direito de transferência
e uso dos materiais genéticos selecionados.

Sr. Presidente, ainda na semana passada, in
gressamos com dois requerimentos na Comissão que
trata do patrimônio genético, da qual somos o 2il Vi
ce-Presidente, para esclarecer esse episódio que, na
nossa avaliação, afronta a soberania brasileira, so
bretudo no momento em que discutimos nesta Casa
uma PEC que torna os recursos naturais patrimônio
genético da União.

O mais grave é o fato de uma organização social
como a Bioamazônia tomar para si a prerrogativa de



o SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luis Carlos Hein
ze.

o SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, assomo à tribuna para esclarecer à Casa e aos
que nos estão assistindo pela TV Câmara a proposta
de fiscalização e controle que aprovamos na Comis
são de Agricultura e PoUtica Rural, especificamente
sobre a reforma agrária no Pais. Faço isso para reba
ter o que foi dito quarta-feira passada na Comissão:
que o meu relatório era tendencioso, que eu estava
tentando distorcer os fatos.

Posteriormente, o Deputado João Grandão veio
a esta tribuna e disse também que o meu relatório era
dirigido, que eu tinha pretensões de extinguir a refor
ma agrária.

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 30763

tenha elementos suficientes para julgar que não este- Sr. Presidente, trata-se de relatório parcial,
ja efetivamente havendo prejurzo para o povo brasile- nada tem de tendencioso. Estamos fazendo, inclusi-
iro. ve, levantamentos das quatro audiências públicas

Não quero, Sr"" e Srs. Parlamentares, que ama- quejá realizamos - a primeira, no Estado do Paraná;
nhã estejamos pagando royalties sobre medicamen- a segunda, no Estado do Rio Grande do Sul; a tercei-
tos, fruto de nossa biodiversidade e do conhecimento ra no Estado de São Paulo e a quarta no Estado de
das populações indrgenas e povos que vivem na flo- Mato Grosso -, para saber exatamente a situação da
resta. Chega de vermos nossa riqueza drenada para reforma agrária.
o exterior sob ~máscara da legalidade moldada peJas Entendemos ser assunto de grande importãncia
multinacionais! , devido ao volume de recursos já gastos do Orçamen-

Neste sentido, farei um apelo ao Presidente da to da União e também dos próprios financiamentos da
Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre rede bancária no Pais. Em valores reais, para que V.
a PEC 618/98 - Patrimônio Genético, para que, ur- Exas. tenham idéia, já foram liberados em torno de 18
gentemente, escutemos o mais rápido posslve! os bilhões e 180 milhões de reais para projetos de 2.723
responsáveis pelo acordo entre Novartis e a Bioama- assentamentos em todos os Estados.

zOnia. É importante que a sociedade brasileira saiba
Só assim teremos a clareza que este caso me- de que forma e onde está sendo aplicado esse recur-

rece e a transparência que a população brasileira es- so. Tenho demonstrado no relatório questões de su-
pera na realização de um acordo que, no mlnimo, te- perfaturamento de terra que dizem respeito especifi-
nha de salvaguardar os interesses nacionais. camente a intermediários ou a fazendeiros que estão

Sr. Presidente, este assunto é sério. Hoje, às se aproveitando desse processo - está denunciado
14h3Dmin, teremos reunião da Comissão Especial no relatório. Há denúncias de produtores, de assenta-
que trata do patrimônio genético e, mais uma vez, le- dos, de invadidos, de Prefeitos, sobre desvio desse
vantarei a questão pela sua importãncia e gravidade recurso. Está apontado no relatório, também, o envol-
e, principalmente, porque entendo que a BioamazO- vimento de pessoas do Incra e de órgãos maiores do
nia não pode ter a autonomia de entregar nosso patri- Estado.

mOnio sem prévia discussão ou sem que haja uma lei . Há resposta do Incra, nesta Casa, contestando
nesse sentido.

o que estamos falando. Estamos fazendo levanta-
Era o que tinha a dizer. mento nos quatro Estados para mostrar à sociedade

Durante o discurso do Sr. Valdeci Oli- brasileira o que está ocorrendo com a reforma agrá-
veira, o Sr. Jaques Wagner, 3fJ Secretário, ria. Existem também denúncias do MST. Esse é o ob-
deixa a cadeira da presidência, que é ocu- jetivo do nosso relatório, que nada tem de tendencio-
pada pelo Sr. Giovanni Queiroz, 112 Suplente so, que não está tentando pegar A ou B. Esse é o ob-
de Secretário. jetivo do nosso relatório - repito. É o objetivo da pro

posta do Deputado Moacir Micheletto, que a apresen
tou na Comissão de Agricultura e Polftica Rural, ano
passado, e aprovada por unanimidade. Não acredito
que haja Parlamentar que não tenha interesse que
esses fatos sejam esclarecidos. São 18 bilhões e 180
milhões de reais, repito, dinheiro do povo brasileiro
sendo aplicado - quem sabe, um dos maiores progra
mas sociais do Governo Fernando Henrique Cardoso
-, e a população brasileira tem de ser informada so
bre a aplicação desse recurso, doa em quem doer,
seja o MST, seja o Incra, seja o fazendeiro.

Isso não nos interessa. Vamos esclarecer a
questão e trazê-Ia a debate público.

Estou disposto a colocar no relatório tudo o que
as pessoas disseram à Comissão em cada um dos
quatro Estados em que estivemos, apresentando-nos
o real quadro da reforma agrária. Essas pessoas têm
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nome, CPF e endereço. Devem, portanto, ser respon- aquela comunidade, para esta ou aquela realidade
sáveis. rural.

O relatório, repito, nada tem de tendencIoso, A preocupação com a ativa participação dos en-
não procura ag:-8dar a apenas um segmento, mostra volvidos no programa de reforma agrária deve estar
a realidade ao povo brasileiro. A sociedade tem de presente sempre, sob pena de estarmos, aqui, falan-
saber o que está acontecendo em relação a este pro- do ao vento, pois o esforço, a coragem e a vontade de
jeto social. cada pequeno produtor será a mola mestra de todo o

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronun- processo.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Afirmamos, sim, que, na promoção de assenta-
Deputados, a reforma agrária deve ser antes de tudo, mentos rurais, deve levar-se em conta alguns aspec-
capaz de, como diz o Estatuto da Terra, em seu art. tos essenciais, alguns pressupostos fundamentais.
1.Q, modificar o regime de posse e uso da terra a fim de Primeiro, deve-se pensar na escolha correta do
atender aos princfpios de justiça social e ao aumento local e dos beneficiários. Não adianta promover as-
de produtividade. sentamentos em rincões isolados, como, também,

Muitos têm dito, e poucos duvidam disso, que não adianta selecionar para reforma agrária terras im-
não basta dar a terra. Há que prover condições para próprias para cultivo.
que o pequeno produtor consiga prosperar. Os beneficiários devem ser bem escolhidos.

Venho dizer mais. Venho dizer que cada assen- Que se atendam, primeiro, aqueles realmente vocaci-
tamento requer, no mfnimo, dez tipos de ações inter- onados para a lide rural, que estão com ela acostu-
setoriais e interdependentes. O mau encaminhamen- mados.
to de cada uma delas fará com que todo o esforço Uma vez escolhida a área e os beneficiários,
despendido no restante seja vão. que se conceba e se promova modelo de exploração

Os assentamentos agrários estão entre as inter- compatrvel com o pequeno porte dos empreendimen-
vençOes públicas mais contundentes, capazes de tos. Esse modelo atenderá, necessariamente, alguns
mudar radicalmente o perfil socioeconOmico de uma pressupostos:
localidade, em caráter irreversrvel. 1) a necessidade de organização dos produto-

Ouso dizer que o adequado regime de posse e res na de~esa conj~nta de seus interesses; da articu-
uso da terra é a matriz sobre a qual se apóia o desen- lação vertical e hOrizontal da produção;
volvímento de uma região. Se esse regime de posse e 2) a necessidade de direcionar a exploração
uso respeita o homem e, respeitando o homem, res- para produtos com alto valor agregado; de se promo-
peita, também, a natureza, só se pode esperar, da so- ver, na própria unidade de produção, o beneficiamen-
ciedade que dar nasce, um nfvel de bem-estar que a to ou a pré-industrialização da produção;
todos atenda e que se projete com estabilidade ao 3) a análise das demandas do mercado e das
longo das gerações. possibilidades de produção em perrodos de entresSEI-

Vale dizer: a história de cidades prósperas está fra, o que, em geral, requer o uso de irrigação.
indissociavelmente vinculada à bem-sucedida expio- Colocadas essas diretrizes, chegamos aos de-
ração de sua zona rural. nominadores básicos, a que todos se referem quanCJo

Reformar o campo é, antes de fazer distributivis- se fala em apoio à pequena produção rural:
mo, promover o desenvolvimento sustentável para to- 1} a implantação de infra-estrutura adequada,
dos, fomentando, com a prioridade necessária, a agri- que engloba desde a abertura e manutenção da ma-
cultura familiar. Iha viária até a construção de equipamentos públicos;

Nesse sentido, os assentamentos de reforma 2} a concessão de crédito rural para implanta-
agrária representam embriões, concebidos e promo- ção, custeio e investimento, e o acesso ao seguro
vidos pelo Poder Público, que carregam as sementes agrlcola;
que disseminarão a prosperidade para a pequena 3} a prestação de assistência técnica e capaci-
agricultura em geral. tação agronOmica e gerencial;

Não se preconiza, aqui, a promoção de assenta- 4) a assistência à armazenagem e à comerciali-
mentos perfeitos, tampouco modelos uniformes e zação da produção;
preconcebidos, posto que a ninguém seria dado es- 5) a prestação dos serviços públicos essenciais:
colher e impor formas de exploração para esta ou educação, saúde, eletrificação e transporte.
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A amplitude e variedade desse conjunto de ser- cou-o como réu primário, sem antecedentes criminais
viços e tarefas permite antever a outra premissa fun- que o desfavoreçam.
damental para o sucesso dos assentamentos agrári- Num segundo momento, veio novamente a ser
os: o concurso perfeitamente articulado das máqui- privada a liberdade do Sr. Michael por uma nova ação
nas administrativas da União, dos Estados e dos Mu- judicial. A mesma juíza deu uma liminar para soltá-lo,
nicípios. sob a argumentação de que é um empresário atuante

A divisão de competências e atribuições deve em seu meio social, e conclui dizendo que não se há
basear-se na agregação de esforços, não na diluição de confundir não-recolhimento com sonegação,
de responsabilidaçjes. quando ele é um sonegador de impostos. Só para se

Em linhas gerais, são essas as condições que ter uma idéia da sua sonegação, são mais de setenta
consideramos essenciais para a execução de um pro- e dois milhões de reais ao INSS e à Receita Federal
grama de reforma agrária conseqüente e fecundo, mais de 400 milhões de reais.
que venha a, de fàto, beneficiar o homem do campo O Sr. Luciano Hang é fundador da Havan Teci-
brasileiro. dos da Moda Ltda., com lojas em Curitiba e Porto Ale-

Nesse ponto de nosso discurso, Sr. Presidente, gre. Esse senhor operou um esquema fraudulento de
não podemos deixar de fazer referência e tecer elogi- importação e contrabando, remetendo dinheiro para
os ao programa "Novo Mundo Rural", recém lançado o exterior por meio de contas CC-5. Ao INSS e à Re-
pelo Governo Federal. ceita Federal foram sonegados mais de dez milhões

Esse programa abraça o caráter integrador, de reais. Foi, então, decretada sua prisão. Poucas
descentralizadore participativo do modelo de reforma horas depois de preso, a mesma juíza concedeu uma
agrária que, aqui, traçamos. Volta-se para a agricultu- liminar que o colocou em liberdade. Fosse ele um
ra familiar como base para o desenvolvimento rural zé-ninguém ou ladrão de galinha, provavelmente es-
com justiça social, e procura encará-Ia de forma a via- taria preso até agora.
bilizar sua inserção competitiva na economia de mer- A sonegação da empresa Sulfabril S/A à Previ-
cado. dência Social é de mais de vinte e nove milhões de re-

Em suma: desejamos sorte ao Exmo. Sr. Minis- ais. O Sr. Gerhard Horst Fritzsche, empresário e pro-
tro Raul Jungmann e a todos os agentes públicos en- prietário da empresa, foi investigado, sendo declara-
volvidos na tarefa, em todas as esferas da administra- da sua prisão. Poucas horas depois, a mesma magis-
ção pública, enfatizando, para terminar, que dois são trada deferiu uma liminar asseverando que o crime
os vetores que moverão a reforma agrária neste País: contra o INSS independe de prova a respeito da situa-
o regime democrático, que assegura a plena discus- ção financeira do empresário.
são e consecução dos legítimos anseios da socieda- Poderíamos fazer uma lista enorme de empre-
de, e a vontade política para implementação de as- sários e de empresas, como o Sr. Luiz Zamboni Neto,
sentamentos com qualidade, o que, certamente, não multiempreendedor, que, entre a Previdência Social e
faltará a nós, parlamentares, nem às autoridades a a Receita Federal, acumula uma sonegação de mais
que nos referimos. de dez milhões de reais. Também foi condenado e de-

Era o que tínhamos a dizer. pois colocado em liberdade, não por essa juíza, mas
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do por um juiz.

orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, rece- O Consórcio Planalto Ltda. causou um prejuízo
bi cópia de um documento do Sr. Celso Antônio Três, à economia popular em torno de doze milhões de dó-
o respeitável Procurador da República que investigou lares, lesando mais de vinte e seis mil pessoas. Seu
as contas CC-S e a remessa de dinheiro para o exteri- proprietário, Sr. Romeu Michaelsen, com os demais
oro Nesse estudo, o Dr. Celso levanta uma série de comparsas, responde a vinte e sete ações penais. Em
questões para as quais dou o nome de provável co- um dos processos, foi condenado a mais de dez anos
mércio de liminares em nosso Pais. d~ reclusão por crime do colarinho branco. Antes de

O Grupo Zivi/Hércules/Héberle, há mais de oito ser preso, obteve liminar por meio de habeas-corpus.
anos, ininterrupta, ostensiva e acintosamente não re- A sonegação previdenciária da Calçados Orto-
colhe qualquer espécie de tributo. O Sr. Michael Lenn pé S/A supera vinte e três milhões de reais. Seu pro-
Ceitlin, responsável por essa empresa, responde a prietário também consegue liminar por meio de habe-
vinte ações penais. Quando preso, permaneceu na as-corpus.
cadeia por menos de vinte e quatro horas, pois uma Sr. Presidente, creio que essas liminares obti-
juIza deu uma liminar para a sua libertação e qualifi- das, principalmente por pessoas que já foram conde-



O SR. CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SrG e Srs. Deputados, é inegável que o Governo
está fazendo gol contra na questêo da reforma tribu
tária, que seria medida indispensável para diminuir o
Custo Brasil e possibilitar mais desenvolvimento
para o PaIs.

Sem dúvida que a carga tributária encontra-se
bastante elevada no Brasil onerando as atividades
econômicas e os trabalhadores.

A reforma tributária deveria constituir-se em ins
trumento de promoção de desenvolvimento econOmi
co e social e transformar-se em elemento crescente
de distribuição de renda com a dinamizaçêo do mer
cado interno.

É inconceblvel que, após extraordinário esforço
do Congresso, a...reforma esbarra..na-má wntada.do
Governo, que tem receio de queda na arrecadação. A
estrutura tributária possui caráter concentrador da
renda com graves prejufzos aos mais pobres, que são
onerados pela massa excessiva de impostos. A atual
carga tributária compromete duramente a renda dos
pobres e dos trabalhadores penalizados, cada vez
mais, com a estrutura tributária injusta existente hoje
em nosso Pais.

A situação atual da massa de pobres e de mise
ráveis existente hoje no Brasil, cerca de 60 milhões
de pessoas, estaria a merecer uma posição firme do
Congresso Nacional e do Governo pela reforma tribu
tária.

O empresariado brasileiro clama pela reforma
tributária para ter melhores condições de produzir,
com mais arrecadação e, em conseqüência, maiores
possibilidades de resolver o crOnico déficit de paga
mento de impostos e de divida fiscal.

Induvidosamente que a diminuição da carga tribu
tária será fator da maior importância para a vida do Pafs.
O receio do Governo de que a arrecadação diminua tem
sido o único obstáculo para votação da reforma.
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nadas por sonegação, representam um forte indfcio O Pafs inteiro clama pela reforma: empresário,
de comércio de liminares na Justiça brasileira. Isso é trabalhadores, prefeitos, pobres, miseráveis, peque-
um absurdo! Eu poderia continuar aqui por muito tem- nos empresários, a sociedade civil, todos pedem a re-
po mostrando outras empresas, outros empresários forma tributária, menos o Governo Federal, que dese-
que, na mesma condição, têm obtido essas liminares. ja protelá-Ia, jogá-Ia para mais adiante.
É necessário que se faça uma séria investigação por É certo que, pelo andar da carruagem, nenhum
parte dos tribunais de Justiça, principalmente os fede- governo vai querer correr o risco de fazer uma refor-
rais, a fim de que esses fatos nao perdurem, porque ma tributária, uma vez que o fantasma da diminuição
nos levam a crer em comercialização de liminar para da arrecadação estará sempre presente como uma
privilegiar e favorecer criminosos e sonegadores do espada de Dâmocles pendente contra o Tesouro.
Pafs. A massa tributária hoje é bastante elevada no

Pafs, fruto de umá carga de impostos, sobremodo
onerosa e injusta, porque alguns dás tributos são co
brados em cascata, desfigurando o sentido da justiça
tributária e fiscal, que deve balizar as açOes do Esta
do na cobrança dos impostos.

A reversão dos elevados fndices de pobreza e
de miséria no Pafs passa, necessariamente, pela re
forma tributária para desconcentrar renda, gerar em
prego, com ampliação do mercado interno. Essas de
cisões são fundamentais para o Brasil voltar a cres
cer, progredir, desenvolver-se de modo a produzir jus
tiça social e democracia econOmica para os brasilei
ros.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputado, quero aqui
abordar um fato histórico que aconteceu ontem, no
meu Estado do Pará. Pela primeira vez, um fazendei
ra, entre os tantos mandantes de assassit:lato de-t~

balhadores rurais no Pará, foi condenado a 19 anos e
6 meses pela Justiça paraense. Digo fato histórico
porque, nos últimos 15 anos, mais de 600 pessoas fo
ram assassinadas na luta pela posse da terra, dos
quais grande quantidade eram trabalhadores rurais.
Também foram assassinados padres, freiras e dois
Deputados Estaduais: João Batista, do PSB, e Paulo
Fontenelle, do pedoB. Foram assassinados nessa
luta cruel, em nosso Estado, por não terem nenhuma
solução para suas vidas e se vêem obrigados a ocu
par terras, já que não há um plano de reforma agrária
deste Governo que atenda às necessidades da popu
lação.

Dentre os vários exemplos do meu Estado, cito
um dos mais famosos, que foi o de Eldorado dos Ca
rajás, no ano passado. O juiz Ronaldo Valle, em um
processo infelizmente mal conduzido, colocou um
item dentro do processo que os jurados deveriam
avaliar e acabou absolvendo os principais assassinos
dos 19 trabalhadores sem terra da curra de Eldorado
dos Carajás, que foram o Cel. Pantoja e mais dois ofi
ciais da Policia Militar do Estado do Pará. Felizmente,
pela mobilização internacional e nacional, pela pres-
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são exercida, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará que os verdadeiros mandantes e assassinos na cade-
anulou aquele julgamento. Por força dessa pressão, ia, porque não podemos mais aceitar a impunidade
agora se vê o fazendeiro Jerônimo Alves sendo con- que grassa em nosso Estado.
denado. Isso é muito importante. Não podemos mais O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL - TO. Sem revisão
aceitar que essa quantidade enorme de trabalhado- do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a
res, de lideranças polrticas, de lideranças religiosas vocação agropastoril do Estado do Tocantins vem
venham a ser assassinadas ano após ano. Vê-se, en- sendo rapidamente consolidada, com a implantação
tão, que, pela impunidade, os assassinos se sentem de vários empreendimentos agrícolas e pecuários.
fortalecidos parapoder atacar e matar mais trabalha- Em verdade, nosso Estado já dispõe do maior
dores. rebanho bovino de corte do Norte do Brasil, com 6,5

A condenação de Jerônimo é muito importante milhões de reses e próspera produção agrícola.
para mostrar aos latifundiários bárbaros do Estado d? Tanto isso é verdade que já na safra passada,
P.ará, ~u~ m~ndam '!1atar traba~hadores, que ~ OPI- no Estado, foram produzidas, só de arroz, 440 mil to-
mão p~bllca internacional e naclo~al têm presslona- neladas. E a fruticultura avança, com grande varieda-
do. Felizmente, nesse caso, a Justiça paraense este- de de culturas, destacando-se a do abacaxi, cuja pro-
ve presente. dução alcança 70 milhões de unidades por ano.

Em nosso Estado, a situação fundiária é vergo- E l' d d . d .. . m lace esse qua ro promissor, eseJamos,
nhos.a. Darei apenas um exemplo, ~esse final da ml- nesta oportunidade, registrar a abertura da 1211 edi-
nha Intervenção, de como fazendeiros do Pa~aná e ção da Exposição Agropecuária de Araguaína.
de São Paulo apossam-se de terras em quantidades . . . . . .
enormes em nosso Estado. Por meio de títulos frau- O evento fOI Inaugurado no ultimo domingo, dia
dulentos, esses senhores se apoderam de terras. E 4 de junho, co~ a prese~ça do Governador Siqu~ira
vou dar um exemplo, que parece absurdo, mas é real. < Campos, de vána~ autond~des e dem?nstra a pUJan-
O Municrpio de Moju, no Estado do Pará, que foi des- ça ?a agropecuár!a tocantmense, particularmente da
membrado em Igarapé - Miri, outro Municrpio, teve região de Araguama.
registrados, por intermédio do cartório de Igara- Registro também que aconteceu a 1211 Cavalga-
pé-Miri, trtulos de terra que, somados, equivaliam a da de Araguaína nesse domingo, dia 4, com a partici-
cinco vezes a área do Municrpio; somados todos os tI- pação de mais de 3 mil cavaleiros e amazonas. Esta
tulos de terra registrados no cartório de Igarapé-Mirf cavalgada, Sr. Presidente, é, sem dúvida alguma, a
como sendo terras de proprietários, de fazendeiros maior cavalgada do mundo, uma festa das mais emo-
ou de empresas, madeireiras, na verdade. É como se cionantes, que contagia toda a população da Cidade
o Municrpio tivesse cinco andares. de Araguaína e região e ocorre todos os anos durante

Essa é uma vergonha que mostra claramente. a Exposição AgropeCUária de Araguaína.
como é tratada a Amazônia, porque esse processo A previsão dos organizadores da exposição é
não é apenas para expulsar trabalhadores que, às ve- de que sejam comercializados 11 milhões de reais
zes, moram trinta anos na terra em que são expulsos, com o comparecimento de aproximadamente 150 mil
mas também por força de que esses projetos, que es- pessoas. É preciso assinalar também que instituições
ses documentos são utilizados para serem apresen- financeiras já disponibilizaram 16 milhões de reais
tados à Sudam para tomarem dinheiro emprestado para financiamento do contexto da exposição, colo-
do Finam, porque, na verdade, são colocados como cados à disposição não apenas dos produtores rura-
garantia. Todo mundo conhece o caso de Altamira: o . is, como também dos consumidores.
empresário Cecilia Rego de Almeida, de posse de um : Desejamos, nesta oportunidade, nos congratu-
documento, de uma sesmaria do século passado, de, lar com os produtores agrícolas e pecuários da região
1807 mais ou menos, comprada por um fantasma que' de Araguaína pela importância da exposição em sua
ronda o Estado do Pará, que é proprietário de uma 1211 versão, estendendo nossos agradecimentos ao
grandê-quantidade de terra de 4 mil hectares, conse- Governo do Estado do Tocantins, que, com medidas
guiu transformá-la em 7 milhões de hectares. Parece incentivadoras, vem promovendo o desenvolvimento
absurdo, mas é o de que Sr. Cecílio Rego de Almeida da agropecuária tocantinense.
se diz proprietário. Em tempo, Sr. Presidente, congratulo-me com o

Não podemos mais aceitar isso! agropecuarista Júlio Mazola, Presidente do Sindicato
O fato de ontem é pois histórico, porque espera- Rural de Araguaína, que o tem comandado muito

mos que daqui para frente a Justiça paraense colo- bem, não só no que respeita à exposição agropecuá-



o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Wellington Dias.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, participei no último dia 27 do 1Q Congresso
Estadual de Conselheiros Tutelares do Estado do Piauf.
O objetivo desse congresso é fortalecer os Conselhos
Tutelares nos diversos municlpios do Estado do Pia
ui. Ali foi posslvel presenciar uma importante palestra
do Dr. Alcir Marques, um dos advogados e defenso
res do fortalecimento e do importante trabalho que
desenvolvem esses Conselhos Tutelares.

Na oportunidade foi assinado um termo de par
ceria entre o Conselho Tutelar de Teresina e a Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional Piaul, viabílizan
do a implementação de assessoria jurldica e advoca
cia da criança.

Devo registrar que no Piau[ existem 221 municl
pios, e lamentavelmente apenas em 25 deles temos a
presença do Conselho Tutelar. Portanto, precisamos
avançar ainda em muitos. Eu citaria os municfpios
Uniêo, Regeneração, Monsenhor Gil, São Gonçalo
do Piaul, Uruçul, Picos, Parnalba, Nossa Senhora
dos Remédios, Landri Sales, Lagoinha, Esperantjna,
Piracuruca, Piripiri, Buriti dos Lopes, Batalha, Bom
Jesus, Guadalupe, Madeiro, Teresina, Agua Branca,
Campo Maior, Boa Hora, Barras, Alto Longá e Caste
lo do Piaul como aqueles que já criaràm e registraram
os seus Conselhos Tutelares.

Mas, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, ou
tros 196 municfpios ainda não implantaram o Conse
lho Tutelar. É importante que possamos estar traba
lhando aqui as condições para essa implantaçêo.
Faço um apelo ao Sr. Secretário de Segurança Públi
ca, ao Sr. Governador do Estado, aos Srs. Prefeitos e,
enfim, ao Ministério Público para que possamos ga-
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ria, mas a tudo o que envolve a pecuária e a agricultu- rantir o funcionamento do Conselho Tutelar em todos
ra da nossa região. os municfpios.

Aragualíla, fembremos, é a segunda maior cida- Ao mesmo tempo, desejo dizerde uma firme de-
de do Estado, uma das mais prósperas, com um dos cisão dos Conselheiros Tutelares, que vivenciam pro-
maiores rebanhos bovinos do Pais - mais de 1 milhão blemas vinculados à criança e ao adolescente nos
e 700 mil reses. Conta com uma agropecuária forte e seus municlpios, a respeito da posição contrária à re-
pujante, que de fato engrandece o municlpio e a re- dução da maioridade ~enal. Lembro que palses como
gião, ao tempo em que nos deixa orgulhosos da sua a Espanha, que redUZIU, teve de voltar atrás. Nos pró-
produção de carne. prios Estados Unidos, onde tal critério foi adotado, só

aumentou a criminalidade. A Inglaterra hoje está re-
Durante o discurso do Sr. Jol1o Ribei- vendo essa posição. E o Brasil vem sendo modelo de

ro, o Sr. Giovanni Queiroz, 1!J Suplente de polltica vinculada à criança e ao adolescente para vá-
Secretário, deixa a cadeira da presidência, rios lugares do mundo.
que é ocupada pelo Sr. Enio Bacci, § 2!J do A redução da maioridade penal em verdade re-
artigo 18 do Regimento Interno. presentará a troca da Febem pelo Carandiru. Nós não

queremos a Febem, mas não queremos também o
Carandiru. Precisamos fazer cumprir o Estatuto da
Criança. E, com certeza, poucos são os Parlamenta
res nesta Casa que já tiveram a oportunidade de ler
sobre esse estatuto.

Lamento também denúncia que foi feita na opor
tunidade, dando conta do uso de recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador para capacitação profissi
onal de crianças, o que é lamentável, sobretudo
quando trabalhamos contra o trabalho escravo e o
uso de mão-de-obra de crianças no Brasil e no mun
dO.lnfelizmente vimos ali uma situação em que a Se
cretaria do Trabalho está na contramão da história.
Essa programação ocorreu especialmente na micror
região de Picos.

Faço, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
desta tribuna, um apelo ao Sr. Ministro do Trabalho
para que tenhamos condição de evitar situaçOes
como essa, que tem de ser tratada como uma ação
criminosa.

Lugar de criança é na escola.
Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ .
e Srs. Deputados, ao ocupar esta tribuna, desejo dis
correr sobre outro projeto de lei complementar de mi
nha autoria que se encontra em tramitação nesta
Casa e que, com sua aprovação, trará importantes
beneficios e amenizará a diffcil situação dos desem
pregados brasileiros, e que não são poucos.

Trata-se, Sr. Presidente, de projeto que altera a
Lei Complementar nll 26, de forma a permitir o saque
da conta individual do PIS-Pasep pelo trabalhador de
sempregado. Por esta proposição, ocorrendo apo
sentadoria, transferência para a reserva remunerada,
reforma ou invalidez do titular da conta individual, ou,
ainda, no caso de encontrar-se em situação de de-



As provocações desse senhor apontam para
uma eclosão de guerra e revolta armada, com sérias
conseqüências para ambos os lados, Governo e
MST, causando sérios danos para os cidadãos que
são trabalhadores honrados, que respeitam as leis e
acreditam nas nossas instituições de direito.

Não podemos e não devemos permitir que ba
derneiros de carteirinha, provoquem nossas institui
ções com declarações irresponsáveis e inconseqüen
tes, com o fito de mostrar à opinião pública e aos po
deres constituídos, a razão que os leva a adotar estes
procedimentos espúrios, servindo como forma de
pressão para atingir determinados objetivos.
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semprego involuntário, poderá o titular da conta do Esta providência tomada pelo nobre Deputado
PIS-Pasep receber o respectivo saldo, o qual, no Campos Machado traduz a sua responsabilidade
caso de morte, continuará sendo pago a seus depen- como homem público que é, mostrando a sua preocupa-
dentes, de acordo com a legislação da Previdência ção tanto do lado do trabalhador, quanto do direito de
Social e com a legislação específica de servidores ci- propriedade, e, acima de tudo, sobre o cumprimento das
vis e militares ou, na falta dos dependentes, aos su- leis e respeito às nossas instituições.
cessores do titular, nos termos da lei civil. Em sua representação, ele baseou-se nas de-

Para melhor explicar minha proposição, Sr. Pre- clarações do líder do MST, Sr. José Rainha, publica-
sidente, lembro que quando da instituição do Progra- das em jornais, e ressalta algumas afirmações como:
ma de Integração Social e do Programa de Formação "Vamos invadir tudo" anunciou prevendo o uso
do Patrimônio do Servidor Público, denominados, da força dos acampament~s. Os out;os alvos do MST
posteriormente de Programa PIS-~ASEP, a p~rticipa- podem ser os bancos e prédios públicos na região,
ção dos empregados se dava mediante depósitos em além de manifestações nas ruas das principais cida-
contas individuais, abertas em nome de cada um dos des, com a mobilização dos assentados.

empregados. . . "Vai voar caco para todo lado e por certo cairá
Já com a promulgação da Constituição Federal, um pouco sobre o Palácio dos Bandeirantes e o Palá-

no ano de 1988, as contas do PIS-Pasep deixaram de cio do Planalto".
receber novos depósitos, preservando-se o patrimô- A d t d I'd d MST f I' d.,. t' d d con u a o I er o em azerapoogla o
nlo Já eXIstente, que con Inuou sen o remunera o "'t ã à . lê . à . t't' õI t Crime, InCI aç aVIo nCla, ameaça s InS I UIÇ es e
anua me~ e. s . autoridades públicas e contra a ordem e o Estado de

.. A minha proposta, .S~ e Srs. Deputa~o~, y'sa.à Direito que democraticamente conquistamos em nos-
utilização deste saldo eXIstente nas contas indiVIduais so País é inadmissível, Sr. Presidente e nobres Depu-
pelos titulares das contas, quando se encontrarem tados.
em situação de desemprego involuntário. Desempre- . .
go, Sr. Presidente, que é, seguramente, o grande mal . A q~e~tão que envolve a reforma agrária brasl-
deste fim de século, cêncer maior de nossa sacieda- 1~lra t~m Jnur:neros contornos, mostrando resultados
de. E toda medida que tenha por objetivo minorar os ainda insUficientes. no assentame~to de tr~balha~o-
seus efeitos nefastos junto à família brasileira deve res e na desaproprlação.de terras Improdutivas, alla-
merecer uma atenção especial do Congresso Nacio- dos ~ ~roble~as d~ deSVIO de verb~s pelo MST e des-

I perdlclo de investimentos pela União. Mas, sobretu-
na . do, não se pode permitir, em nome dessa questão,

Lembro ainda, Sr. Presidente, que estamos lan- provocar as nossas instituições com declarações de
çando mão de recursos que já pertencem, efetiva- que o movimento usará de "baderna", "uso da violên-
mente, aos beneficiários do programa, sem onerar os cia por todos os meios" e "invasões" para simples-
custos do Estado brasileiro. mente mostrar aos Poderes Públicos a força que pos-

Certo de ter demonstrado aos nobres Parla- sui o MST, como forma de pressão para se atingir de-
mentares desta Casa e à sociedade o alcance social terminados objetivos, sendo claro que alguns desses
desta minha proposta, rogo aos meus ilustres pares objetivos vão além do lema "dar terra a quem preci-
uma participação efetiva, com vistas à aprovação sa".
deste importante pojeto de lei complementar.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex!! faça divulgar
este pronunciamento nos órgãos competentes da
Casa.

Muito obrigado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"~ e Srs.
Deputados, o líder da bancada do PTS na Assembléia
Legislativa de São Paulo, Deputado Campos Macha
do, ingressou recentemente no Ministério Público do
Estado, com uma representação a respeito das decla
raçOes proferidas pelo Sr. José Rainha Júnior, do Mo
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.
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Sr. Presidente, ao fazer aqui o registro dessa ini- O Brasil é o País da América que possui maior po-
ciativa tomada pelo nobre Deputado Campos Macha- pulação negra, e sofre com a existência de discrimina-
do, quero nesta oportunidade parabenizá-lo pelas ções para com o índio, a criança, o adolescente e as mu-
providências adotadas, e solidarizar-me com esta Iheres. Então, é importante a participação brasileira.
medida, pois não podemos ver, ouvir e ficar calado di- Sr. Presidente, também dirigimos apelo ao Pre-
ante das provocações e da conduta desse Sr. José sidente desta Casa, Deputado Míchel Temer, no sen-
Rainha, que não faz outra coisa senão a apologia do tido de que, juntamente com o Deputado Ben-Hur
crime e subversão à ordem pública. Ferreira, da Frente Parlamentar Brasil - África, esta-

Outro assunto, Sr. Presidente. Ainda continua beleça uma Comissão Especial para avaliar os proje-
muito problemática a safra da laranja no Estado de tos em tramitação na Casa que tratam das questões
São Paulo. Na safra passada, perderam-se mais de relativas ao racismo, à discriminação, à questão da
70 milhões de caixas, sem que fossem colhidas pelos xenofobia e à intolerância ainda existente no mundo -
industriais, perdendo o produtor, o Município, o Esta- intolerância religiosa, social e racial, que leva muitas
do, a União, perdendo os colhedores e os transporta- pessoas a serem discriminadas e até assassinadas.
dores. Queremos que esta Casa, por meio de uma Co-

Faço um apelo novamente aos nossos gover- missão Especial, estude ?s projetos e agilize a sua
nantes para que ajam rapidamente, através do Minis- apro~ação, ~ara que esteJa~os prese.nte~ ~a Confe-
tério da Agricultura e Abastecimento e do Ministério rêncla M.undlal Contra o RaCismo, a Dlscn~lnação, a
da Fazenda evitando uma perda de divisas, de traba- Xen.ofobla e Fo~mas Conexas de Intolerância, que se
lho e de divisas muito importante para o citricultor na- realizará na Áfnca do Sul, no ano que vem. Será uma
cional presença positiva, pois o Brasil cumpre os protocolos,

. . tratados e acordos internacionais em prol da defesa
O SR. PEDRO~ILSON (PT - GO. Sem revisão da cidadania. De maneira vigorosa, devemos coibir

do o~ador.) - Sr. ~resldente, Sr~. P~rla~e~tares, co- todos os tipos de discriminação e a xenofobia; deve-
m~nJcamos a realização de audiênCia pu~hca na Co- mos, enfim, estabelecer uma política de respeito aos
missão de Educação, Cultura e Desporto, Juntamente direitos humanos de todas as minorias deste País.
com a Comis~ão de ~ireitos Humano~ sobre o ~em~ A Comissão de Educação e Cultura e Desporto
d~ ConferênCia Mun?lal Contra o RaCismo, a Dlscn- continuará realizando eventos e audiências públicas
mm~ção, a X~nofobla. e Formas Conexas de I.ntole- com o fim de estabelecer o compromisso do Brasil de
râncla, que vai-se realizar ano que vem, na Áfnca do estar presente a essa conferência na África do Sul,
Sul. com uma agenda que resgate a cidadania de milhões

Sr. Presidente, virando o século e o milênio, ain- e milhões de mulheres e homens que sofrem na pele
da temos no mundo e no Brasil a prática do racismo, os efeitos da sua condição social e da sua opção pro-
da discriminação contra mulheres, negros, índios, ho- fissional e sexual. É preciso que o Brasil saia dessa
mossexuais, contra todas aquelas minorias que a ci- omissão. Oxalá o Brasil possa ainda recuperar o tem-
dadania não acolhe nas politicas públicas dos gover- po perdido e promover a Conferência das Américas,
nos. propondo também uma conferência nacional!

Esta conferência é muito importante. Por isso fi- De nossa parte, a Comissão de Educação, Cul-
zemos um apelo. Trouxemos dirigentes do Governo, tura e Desporto estará presente nesse debate para
da sociedade civil, do Ministério das Relações Exteri- construir e qualificar a participação da sociedade bra-
ores, da Fundação Palmares, Grupo de Mulheres, do sileira nessa conferência mundial contra o racismo, a
Sine, para discutirmos a necessidade da realização discriminação, a xenofobia e intolerâncias correlatas.
da conferência nacional preparatória: uma conferên- Esse é o nosso desejo, essa é a contribuição dos Srs.
cia das Américas, uma conferência que possa qualifi- Deputados e da sociedade civil.
car o Brasil a participar da Conferência Mundial na Oxalá o Governo possa também somar conosco
África do Sul. e estarmos presentes nessa conferência, com qualifi-

Estamos, portanto, fazendo um apelo para que cação, determinação e uma agenda positiva a favor
o Governo Federal assuma a realização dessa confe- da liberdade, da cidadania, dos direitos humanos e
rência regional, na qual a sociedade civil, o Parlamen- sociais. Esse é o nosso desejo.
to, o Poder Executivo e o Judiciário possam apresen- Apelo a V. Ex!. e a esta Casa no sentido de que
tar propostas e agendas para a qualificada participa- apóiem esse debate.
ção do Brasil nessa outra conferência. Muito obrigado.



A situação em que se encontram os juízes é
bem representada pela declaração da juíza Maria de
Nazaré Gouveia: "há pressões internacionais, da mí
dia, dos sem-terra, de todos os lados" (OESP,
13-4-2000).

Salta inevitável a seguinte pergunta: é justiça
que buscam essas esquerdas, ou é impor, por meio
de uma pressão de índole totalitária, sua própria von
tade? E a resposta se torna evidente se comparar
mos a atitude dessas mesmas esquerdas quando se
tratou do julgamento de José Rainha.

De Vitória, informa o jornalista Uchôa Mendon
ça: "O que o povo capixaba, as autoridades judiciári
as, a Polícia, suportaram nos dias que marcaram o
julgamento de José Rainha foi realmente um negócio
indecente, no campo das ameaças, a desfaçatez, a
falta de respeito com os organismos judiciais, do pró
prio povo, acuado, ameaçado, incomodado, por um
bando de malfeitores que andava pelas ruas como se
donos fossem dela. É esse o triste exemplo de 'cida
dania' que nos lega o Governo do Sr. Fernando Henri
que Cardoso" (A Gazeta, Vitória, 10-4-00).

Tudo isso a fim de pressionar os jurados para
que absolvessem o réu. Presentes também o Lula, re
presentantes da Anistia Internacional, etc. Até um
grupo criado pelo Partido Comunista Francês, cha
mado "Grupo de Apoio a José Rainha", enviou abai
xo-assinados contrários à condenação. Como poderi
am eles ter certeza de que Rainha não era culpado do
duplo assassinato de que estava sendo acusado?
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O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o Terá, cada um deles, um serviço secreto de informa-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!!! e Srs. ções para orientar suas decisões? E, se não podiam
Deputados, é delirante a pressão das esquerdas in- ter certeza, por que foram pressionar a Justiça?
ternacionais - das quais a esquerda nacional é subsi- Só vemos uma explicação verossímil: para a es-
diária - para que os acusados de Eldorado dos Cara- querda, fazer justiça é totalmente secundário; o que
jás sejam condenados. Tanto assim que mais de 15 importa é que um esquerdista notório não seja conde-
juízes se recusam a presidir o Tribunal que julgará as nado.
pessoas envolvidas. Temem que um verdadeiro mas- Ante a sentença que absolveu Rainha, informa
sacre psicológico, moral e profissional desabe sobre o Jornal do Brasil (6-4-2000): "O resultado foi elogia-
eles, caso venham a concluir, perante suas consciên- do pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso", que
cias, que alguns ou muitos dos réus não merecem estava na Costa Rica. Disse o Presidente: "Foi bom,
condenação. muito bom. A Justiça se fez com total independência".

Neste sentido, leio o editorial do Informativo A alegria do Governo brasileiro foi tal, que o
Rural, com o trtulo: "De Eldorado de Carajás à absol- Embaixador do Brasil na França, Marcos Azambuja,
vição de José Rainha". enviou carta a dez ONG francesas, várias delas noto-

N h· ót d ã' riamente esquerdistas, informando, "com satisfação",essa Ip ese, como um rag o In- . .
~ I d ·t b d' a absolVição de José Ramha (Folha de S.Paulo,
.erna e mUI as ca eças, a esquer a - In- 7-4-2000)
clusive e talvez principalmente a esquerda . .1
clerical - se mostra disposta a estraçalhar Os fatos falam por SI. • .

cada um dos juizes que seguir sua cons- Delenda reforma agránal É precIso acabar com
ciência. essa reforma agrária e implantar urgentemente uma

poHtica agrícola em nosso País.
O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'..! e
Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta Casa, Sr.
Presidente e colegas Parlamentares, para auferir am
plo e irrestrito apoio ao Senador Sebastião Rocha, do
Amapá, que irá apresentar projeto de decreto legisla
tivo que convoca plebiscito objetivando criar o Territó
rio Federal do Oiapoque.

A proposta do Senador sugere que a jurisdição
do futuro Território englobe, além da cidade do Oiapo
que, hoje pertencente ao Estado do Amapá, a área da
Serra de Tumucumaque, pertencente ao Pará.

Com o Congresso Nacional posicionando-se fa
voravelmente a essa proposta, o futuro Território Fe
deral do Oiapoque se constituirá num aio para se im
plementar as boas relações com a França e, conse
qüentemente, com a Europa, uma salvaguarda insti
tucional às nossas fronteiras, contendo a pirataria, o
tráfico de drogas e de crianças, a evasão de nossas
riquezas e, principalmente, a segurança nacional, le
vando ao desenvolvimento aquela região.

Alguém poderia argumentar que, em pleno iní
cio do século XXI, quando as nações interagem diplo
maticamente e se unem formando blocos econômi
cos, não seria necessário estabelecer proteção às
fronteiras brasileiras. Entretanto, Srs. Deputados, a
proteção de que o Brasil precisa nas fronteiras, como
é o caso do Oiapoque, não é contra os exércitos de
outras nações, mas, sim, contra toda sorte de maze
las sociais que invadem o País, como o narcotráfico,
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males epidemiológicos como a AIDS e outras doen- Quanto aos recursos do OGU, eles são aplica-
ças importadas, o comércio ilegal de riquezas nacio- dos por intermédio do Programa Habitar Brasil, con-
nais, e uma série de mazelas que, certamente, com a templando ações integradas de saneamento, habita-
implantação do futuro Território Federal do Oiapoque, ção e apoio ao desenvolvimento comunitário. Nos úl-
poderemos evitar, por intermédio de um programa os- timos três anos foram investidos R$898 milhões.
tensivo de vigilância federal. O Governo Federal lançou o Programa de

Tem o meu total apoio a proposta de criação do Arrendamento Residencial - PAR, institurdo pela
Território Federal do Oiapoque. Acredito que a popu- Medida Provisória nll. 1.823, de 29 de abril de 1999.
lação daquela cidade anseia por isso e certamente O objetivo do PAR é atender exclusivamente a neces-
responderá positivamente ao plebiscito. sidade de moradia da população com renda familiar

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro- mensal predominante de até 6 salários mínimos, con-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrM e centrada nas regiões metropolitanas e nos centros ur-
Srs. Deputados, retorno a esta tribuna para falar, banos de grande porte.
ma.is uma vez,. sobre os pr~grama~ de moradi~ da Esse público terá acesso ao Programa median-
Caixa EconOm~ca ~ederal, CI~CO milhões ofereclda~ te contrato de arrendamento residencial com opção
ao longo da hlstóna, beneficiando cerca de 20 ml- de compra ao fim do período.

IhOes de pessoas. .. .... O Construgiro é a solução para a empresa de
Com u~a carteira Im?blllána de 1:3 milhão d~ construção que precisa de um reforço de capital de

contratos, es~mada em mais de R~50 bilhões, a C~I- giro, cujos empreendimentos habitacionais possuam
xa detém 50 ~ do total de financiamentos ~o Pais, planos de autofinanciamento.
sendo responsável por 95% daqueles destinados à . . .
população de baixa renda. Os recursos são proveni- . É u.~ ~roduto lastreado em receblvels de crédJ-
entes do FGTS, Orçamento Geral da União - OGU e tos Imoblllános que oferece duas opções:
da própria Caixa. A política de concessão de cartas - antecipação do fluxo de pagamento de recebr-
de crédito proporcionou maior liberdade ao cliente veis, para empreendimentos concluídos ou que já te-
que, de posse do crédito, pode escolher o imóvel con- nham mais de 50% do cronograma físico executado,
forme suas necessidades e condições salariais. vinculados a imóveis residenciais ou comerciais;

Lançado em dezembro de 1995, o Programa - aquisição de direitos creditórios de recebíveis
Carta de Crédito FGTS destina-se a famílias com ren- oriundos de imóveis residenciais. Nesse caso, a em-
da até 12 salários mrnimos, possibilitando a compra e presa apresenta os recebiveis que tem em carteira, vin-
construção _de imóvel residencial, aquisição de terre- culados a empreendimentosconclurdos, e a Caixa sele-
no, compra de material de construção, reformas e ciona os créditos, adquirindo os direitos sobre eles.
ampliações. Desde sua criação até dezembro de Concluindo, Sr. Presidente, a Caixa Econômica
1998, foram realizadas 398 mil contratações, no valor Federal está fazendo a sua parte, junto ao povo brasi-
de R$ 5,7 bilhões, nas modalidades Carta de Crédito leiro, oferecendo financiamentos à população com
Individual, Associativa e Material de Construção. poder aquisitivo menor.

. Já o Carta ~e Crédito Caixa, c~iado em 19~6, Quero aproveitar e parabenizar o Presidente da
des~lna-sea.f~mílJascom renda sup~nor a 12 salános Caixa e os seus funcionários, que estão ajudando a fa-
mrmmos, utilizando recursos própnos da Empresa. zer um país melhor de se viver, dando-lhes moradias.
Até dezembro de 1998 foram contratadas 76.877 E t' h d'
operações, correspondentes a R$2,7 bilhões. ra o que In a a Izer. .

Em 1997, a Caixa implantou, também com re- O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. PreSidente,
cursos próprios, a Poupança de Crédito Imobiliário _ peço a palavra pela ordem... •
PCI concedendo o financiamento mediante uma O SR. PRESIDENTE (EniO Baccl) - Tem V. Ex- a
poupança prévia de 12 meses. O valor do depósito é palavra.
determinado em função do financiamento pretendido. O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela

Merece destaque ainda o Construcard, lançado ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em julho de 1998. Trata-se de um cartão de crédito peço vênia apenas para anunciar a apresentação de
destinado à compra de material de construção para projeto de lei que torna mais explícito como ato de im-
reforma de imóveis residenciais. r= direcionado à pes- probidade administrativa a participação de qualquer
soa frsica e o limite de crédito é definido conforme a servidor público em evento promovido por empresa
capacidade de pagamento do interessado. privada. E assim o faço em função da polêmica surgi-
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da com a viagem ao exterior de Ministros, sob o patro- mesma proporção e freqúência dos reajustes de seus
clnio de empresas que tinham pleitos na Justiça. salários, enquanto os respectivos saldos devedores o

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a são, mensalmente, com base na Taxa Referencial- TR.
palavra ao Sr. Udson Bandeira. A concepção do Sistema Financeiro da Habita-

o SR. UDSON BANDEIRA (PMDB - TO. Pro- ção, Sr. Presidente, teve como preceito básico a ma-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"~ e nutenção do poder aquisitivo dos depósitos, o que vi-
Srs. Deputados, quero, em primeiro lugar, destacar a nha sendo feito com a utilização de um índice basea-
atuação da Caixa Econômica Federal desde a gestão do na inflação. A diferença entre as taxas de juros re-
Sérgio Cutolo até a atual, do Presidente Emílio Hum- ais aplicadas nos financiamentos e nos depósitos dos
berto Carazzai Sobrinho, principalmente por reconhe- poupadores remunerava os agentes financeiros.
cerem os problemas para a amortização das presta- A instituição da TR rompeu com este princípio,
ções da casa própria que há anos vem preocupando pois, como dissemos, trata-se de uma taxa de juros
o mutuário brasi,leiro. Mas é importante notar que aos praticada pelo mercado financeiro na captação de
poucos um quadro de grave crise financeira vem se certificados de depósito bancário, já com as margens
instalando no Sistema Financeiro da Habitação, o de lucro e de expectativa de inflação incluidas. Por-
nosso SFH, cujas conseqúências sociais serão de- tanto, quando sobre esta taxa básica são aplicados
sastrosas a partir de 2000. os juros contratuais do SFH, temos então a incidência

Eu mesmo, apesar de ocupar uma cadeira na de juros sobre juros.
Câmara dos Deputados, tenho enfrentado dificulda- A grave crise do SFH, para a qual estamos aler-
des para saldar minhas dIvidas com o SFH e, assim tando, decorre da combinação do reajuste dos saldos
como os demais mutuários, posso dizer que fui preju- devedores pela TR com a responsabilização do mu-
dicado no ato da contratação do empréstimo na CEF, tuário pelo saldo devedor residual, com a equivalên-
pela dificuldade que o cidadão comum enfrenta para cia salarial, ainda garantida na maioria dos contratos
decifrar as cláusulas do contrato do financiamento. habitacionais, e com as reduções salariais resultan-
Na verdade, Sr. Presidente, é leitura para técnico es- tes da atual política econômica. Resta claro que se a
pecializado nesse tipo de transaçêo. São pequenos prestação paga pelo mutuário não amortiza o saldo
detalhes que acabam por ludibriar o mutuário, a quem devedor, este tenderá a tornar-se cada vez maior.
deveria ser dado total esclarecimento do vultoso ne- Este crescimento anormal do saldo devedor, por sua
gócio que acaba de empreender. -ve-z-;- já-evidencia131mpõssiDitídade de o mutuário, ao

Atualmente, as prestações habitacionais dos final do prazo contratual, refinanciar os saldos deve-
contratos vinculados ao Plano de Equivalência Salari- dores residuais por absoluta incapacidade de pa-
ai, por vários motivos, encontram-se deprimidas em gá-Ios. Estamos, como alertei no início, caminhando
relação ao valor teórico dos seus respectivos planos para o impqsse, o mais tardar, ao final do prazo des-
de pagamentos, e, por isso, o SFH, encontra-se, cer- ses contratos formalizados no PES e sem a proteção
tamente, administrando uma grande quantidade de do FCVS, (, que começará a ocorrer já a partir de
créditos, nos quais o saldo devedorcontábil do finan- 2004.
ciamento já supera, em muito, o valor de mercado do Neste contexto, Sr. Presidente, os agentes fi-
imóvel. nanceiros também devem estar preocupados, pois,

Por outro lado, nenhum financiamento habitaci- com os saldos devedores remanescentes superiores
anal, desde 1993, vem sendo formalizado com a pro- ao valor de mercado dos respectivos imóveis, no final
teção do FCVS (Fundo de Compensação de Varia- tias contas só restará aos mutuários, mesmo àqueles
ções Salariais), que quita eventuais saldos devedores bem-intencionados, que não puderem ou não se inte-
remanescentes ao final do prazo contratual. ressarem em refinanciar o débito residual, como úni-

Nesses contratos, é da exclusiva responsabili- ca solução, perderem seus imóveis para aquelas ins-
dade dos próprios mutuários pagar aos seus eventua- tituiçães. E, nesses casos, o imóvel retomado será re-
is devedores remanescentes com novos financia- vendido por elas, pelo seu preço de mercado, com a
mentos que serão obrigados a assumir no final de geração de um prejuizo contábil.
seus contratos, por novo prazo não superior à metade Nesta Casa, várias iniciativas parlamentares, al-
do originalmente estabelecido. gumas em tramitação, têm objetivado a solução do

No curso do prazo inicial de seus contratos, os descompasso existente entre os saldos devedores no
mutuários vinculados ao PES (Plano de Equivalência SFH, os valores de mercado dos respectivos imóveis
Salarial) vêm tendo suas prestações reajustadas na e das prestações, propondo a substituição da TR por
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outro indexador (IGP-M, INPC) ou estabelecendo Sr. Presidente, finalmente, solicitamos que se-
uma redução percentual dos saldos devedores des- jam acelerados os trabalhos da Comissão e que seja
ses financiamentos. Entretanto, uma eventual substi- considerado que o prejuizo é tanto para a Nação
tuição da TR por.outro indice que passaria a atualizar como para a Caixa Econômica e para o morador. A
os financiamentos habitacionais teria que ser consi- moradia é um direito sagrado do cidadão e deve ser
derada sob os aspectos jurrdico e financeiro. garantido.

Do ponto de vista financeiro, a substituição da O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia
TR teria que levarem conta que os financiamentos do o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"...!. e Srs.
SFH são lastreados em recursos onerosos da socie- Deputados, os relatórios do Programa das Nações
dade: a caderneta de poupança e o FGTS. É postula- Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Comitê
do básico deste sistema o principio da equivalência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvi-
de indices de atualização monetária entre as fontes e mento (UNCTAD) regularmente demonstram que a
as aplicações dos recursos. A alteração da forma de globalização tem enriquecido os ricos e empobrecido
reajuste das aplicações teria que ser aplicada tem- os pobres, sejam individuos, regiões, sejam paises.
bém à correção das fontes. ~ esta é uma grave ques- Sr. Presidente, vivemos em um mundo em que,
tão, também pelas suas óbVias repercussões. dentre outras desgraças, 800 milhões de pessoas

Cumpre registrar, Sr. Presidente, que, felizmen- passam fome.
te, com vistas à solução dos contratos desequilibra- Paradoxalmente desde 1980 as colheitas mun-
dos do SFH, f~i constituid?, em outubr~ do ano pas- diais de cereais aum~ntaram mais de 40%, aproxi-
sado, na ComIssão de Finanças e Tnbutação, um mando-se hoje da casa dos 2 bilhões de tonela-
grupo de trabalho composto por Parlamentares de to- das/ano.
dos os partidos, pela Consulto.ria Legislat~va desta Segundo a revista Label France, muitos países
Casa, po~ r~pre.sentantes da CaIxa Econ~mlca Fede- vêm sistematicamente negligenciando suas popula-
ral, do ~Inlsténo .da Fazenda, do .PlaneJamento, da ções agricolas capazes de produzir viveres. Estimu-
Secretana Especial de DesenvolvImento Urbano da .
Presidência da República e do FGTS, e também da I~dos, quando não obngados, pelos pro~ramas de
iniciativa privada, por meio da Associação Brasileira ajuste ~strutural do F~I e do Banco Mundial, eles, ao
de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança _ con~ráno, deram a tÔnica nas culturas de expo~~ção.
ABECIP ASSIm, têm que recorrer aos mercados mundIaiS de

. cereais, em que apenas 5% das colheitas são comer-
Em 18 de maio último, foi apresentado ao Minis- cializadas.

tro-Chefe da Casa Civil um conjunto de sugestões, di- .,
ga-se de passagem, alcançadas por consenso pelo . Dessa forma, se um pais auto-suficlent~ em ce-
referido grupo de trabalho, para a solução do proble- reaIs nada tem a temer, o que depende ~e Importa-
ma. O Poder Executivo, certamente, aprofundará o ções expõe a sua populaçã~ a graves ~engos.
estudo da questão, tendo em vista suas implicações Nesse aspecto da análise, o Brasil enquadra-se
orçamentárias. ~o bloco dos paises qu~ expõem sua ~opulação aos

Contudo, convém salientar que quaisquer que riSCOS do mercado e da Insegurança ahmenta~. Basta
venham a ser as medidas adotadas em definitivo para ver os exiguos est~ques regula~ores de que dlsp~e o
a correção das distorções apresentadas pelos saldos Governo e os nivels de noss:s Importações de.trlgo,
devedores do SFH, o passado recomenda _ e este foi por exemplo, que chega a 70 Yo do que consumImos.
um ponto que obteve destacado consenso no grupo Nos debates de Seattle, em dezembro de 1999,
de trabalho - que devem ser descartadas aquelas de um lado estavam os que defendem que os produ-
medidas que beneficiem indiscriminadamente todo o tos alimentares devem ser tratados como qualquer
universo dos mutuários não levando em conta a situ- outro produto.,
ação individual de cada um deles. Essa foi a posição dos EUA e do grupo de Cairns

Em sintese, Sr: Presidente, Sre! e Srs. Deputados, (Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Indonésia,
no presente momento, apesar do quadro sombrio, vis- Nova Zelândia, Paraguai, Tailândia ), que combate o
lumbramos uma luz no final do túnel, a qual almeja- principio dos incentivos que a União Européia dá a
mos venha a ser uma efetiva solução para a crise sua agricultura.
anunciada do SFH, por conta dos contratos habitacio- Os parses europeus, o Japão e alguns parses
nais formalizados no Plano de Equivalência Salarial do hemisfério sul recusam-se a colocar no mesmo
sem a cláusula de proteção do FCVS. plano produtos agricolas e produtos industrializados.
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Eles tem clareza do caráter particular da agricul- todos os naipes virem a público debater idéias e, so-
tura: a sua multifuncionalidade, que preserva a diver- bretudo, justificar o apoio incondicional dado a este
sidade biológica, protege o meio ambiente e faz com Governo, que fez da máquina pública um balcão de
que as cidades de médio porte sobrevivam, além de negócios.
ser uma opção de civilização. Quero dizer nesta oportunidade que estou sur-

O que será do Brasil quando os agricultores es- preso com as insinuações do SenadorAmir Lando. S.
tiverem arruinados e partido para as cidades? Quais Ex!- disse que em meu partido há gente envolvida
as garantias de que os preços das importações não com narcotráfico. Imagino que essa insinuação tenha
aumentarão ou que os grandes capitalizados produzi- escapado sem querer. Conhecendo seu valor, seu
rão para o mercado interno? O que acontecerá quan- alto e apurado espírito ético, prefiro acreditar que isso
do esses contingentes imensos de pessoas aporta- tenha acontecido num momento de irreflexão. E rea-
rem nas cidades em busca de emprego, casa, escola firmo meu respeito às lideranças do PMDB da Capital
e toda a infra-estrutura urbana? e do interior de Rondônia. De qualquer forma, neste

Os custos para mantermos nossos agricultores final de semana haverá uma reunião da direção do
no campo produzindo, gerando emprego e segurança PDT para tratar deste tema. Quero crer que a simpa-
alimentar para nosso povo certamente são infinita- tia do eleitorado pelo meu partido aumentou, o que
mente menores que os custos para mantê-los na ci- desorientou os dirigentes governistas em Rondônia.
dade. Agora, devido à falta de propostas, apelam para a re-

Além do que, desejo reiterar que os custos para taliação pessoal.
nos mantermos nos marcos dos direitos humanos, Lembro que no Governo passado houve vários
dos valores fundamentais, do emprego e da distribui- casos de prisão preventiva de dirigentes de órgãos
ção de riquezas são bem menores do que os tributos públicos - e ainda hoje alguns desses envolvidos po-
a serem pagos à barbárie. dem estar filiados ao PMDB -, mas nem por isso dei-

No Brasil, o abandono do campo por parte do xamos de reconhecer o mérito do PMDB como um
Governo, além de nos expor aos riscos mencionados, partido que fez história, projetando figuras políticas
expõe nossa democracia a riscos graves e desneces- de grande peso no cenário nacional e regional. O jul-
sários. gamento de um partido não pode ser feito pelo ato

Nossa economia agrícola, sempre sacrificada, isolado de alguns de seus integrantes, mas pelo con-
tem evitado a inflação, elevado as receitas de expor- junto de propostas, pelo seu ideário, pela sua história
tações, mantido o n[vel de emprego e garantido o e, sobretudo, pela sua coerência.
abastecimento do Pais. Quanto às denúncias de que estou inadimplente

Em contrapartida, a agricultura se vê às voltas junto à Receita Federal, esclareço que estou contes-
com juros altfssimos, impróprios a uma atividade de tando a cobrança das multas e juros na Justiça, por
risco e estratégica, com problemas de transporte, ar- entender que o imposto devido deveria ter sido des-
mazenagem e toda uma série de desvantagens, em contado na fonte, como ocorre em qualquer caso de
face da competição internacional. proventos. O detalhe lamentável neste caso não é a

Nesse sentido, retornamos no dia de hoje a esta dívida que deverei pagar assim que a Justiça der seu
tribuna para chamar a atenção do Governo para os veredicto. O problema é que essa cobrança da Recei-
problemas do campo, dos pequenos, médios e gran- ta Federal atinge duas legislaturas, envolvendo, em
des produtores rurais, a quem conclamo para que se tese, 48 Deputados Estaduais. Na hora do desespe-
unam em defesa da agricultura e em defesa do Brasil. ro, os governistas só lembram nosso nome. Acho que

Era o que tinha a dizer. isso é um sinal d~ que temem a força eleitoral. do PDT.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT _ RO. Pro- Mas o que desejO mesmo é que os gov~rnIstas v~-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"...! e n~am 'para o debate sobre qu~st~es polltlcas, ~d~l-
Srs. Deputados, respeitamos a história do PMDB nrstratlv~s e, sobretudo, qu~ justlfique~ em publico
como partido, mas estranhamos quando um dos seus seu apOIo no Congresso NaCional a mais este desas-
integrantes, por mais respeitável que seja, vem que- tre chamado Plano Real.
rer ensinar moral ao PDT. Todo o partido tem seus Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer um
problemas com militantes, mas querer explorar even- registro em defesa do meu partido, o PDT.
tuais situações numa campanha eleitoral é baixar o Era o que tinha a dizer.
nrvel, é ofender os eleitores que querem debater pro- O SR. SERAFIM VENZON (POT - se. Pronun-
postas e projetos. Está na hora de os governistas de cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.



Não há dúvidas de que o acordo coletivo de tra
balho é um instrumento que deve ser respeitado e for~

talecido, mas para isso precisamos respeitar e forta
lecer os sindicatos, pois sem eles não há acordos
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Deputados, venho a esta tribuna pronunciar-me em interesses da sociedade, mas, ultimamente, têm-se
favor da classe médica brasileira, diante da precipita- posicionado a favor dos grades grupos econômicos.
çao do Conselho Administrativo de Defesa Econômi- Não podemos permitir que interesses políticos se so-
ca - CADE, órgão do Ministério da Justiça, que a acu- breponham aos interesses sociais. Devemos tomar
sa de impor a tabela de honorários médicos da Asso- atitudes firmes, antes que essa situação se torne irre-
ciação Médica Brasileira, referencial desses profissi- verslvel.
onais, às empresas de planos de saúde. Demonstro meu descontentamento na esperan-

A meu ver, essa atitude é injusta, pois aos nos- ça de que as entidades responsáveis possam tomar
sos médicos, quando credenciados em determinado atitudes mais sensatas em defesa da maioria. Já que
plano de saúde, é oferecido um contrato que diz tex- teremos uma nova presidência à frente do Cade, na
tualmente: liA remuneração se fará de acordo com a pessoa do professor de Direito Internacional da Uni-
tabela de honorários médicos da Associação Médica versidade de São Paulo, João Grandino Rodas, gos-
Brasileira". Quando as empresas criam sua própria taria de solicitar a este que já foi juiz federal e desem-
tabela, elas são cópias idênticas as da AMB. Quem bargador pelo Tribunal Regional Federal da 3il Re-
impõe a tabela aos médicos credenciados, ao contrá- gião, em São Paulo, que decisões como essas sejam
rio, são as empresas mercantis, que só visam ao lu- revistas e, sempre que posslvel, evitadas. A nós, ho-
cro fácil e ganancioso. mens públicos, cabe a cobrança e a fiscalização. Não

A tabela, diga-se de passagem, é o único instru- podemos deixar que esses profissionais tão atarefa-
mento de defesa de nossos médicos, pois, se não dos e de trabalho tão estressante ainda passem pelo
fosse ela, os profissionais seriam pagos ao gosto dos inconveniente de serem acusados de um erro que
mais de 2 mil planos médicos. A tabela é o meio utili- não cometeram. Um bom exemplo de profissional sé-
zado como referencial para qualquer tipo de negocia- rio e aplicado é o Presidente da Associação Paulista
ção entre estes e os usuários de planos de saúde e de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral, que tem
empresas. Além disso, é um parâmetro essencial na sempre atuado na intenção de melhorar a vida de
defesa de tais acusações e posterior condenação. seus colegas. Gostaria de cumprimentá-lo pela per-

Aproveito a oportunidade para denunciar os vá- severança e de~o~str~r meu tot~1 apoio a essa cam-
rios reajustes praticados por essas empresas, a mai- pan~a contra as injustiças cometidas contra a classe
oria acima dos indices inflacionários, mas que não médica.
conseguem aumentar os honorários dos médicos, . Zelar pela dign.idade pr~fissional ~o médico sig~

que a cada dia vêem seus salários reduzidos, impos- nlfica zelar por se~lços médICOS condizentes com a
sibilitando-os de formar um pequeno patrimônio para evolução tecnológica.
usufruirem na velhice. Isso se caracteriza como um Muito obrigado.
abuso cometido descaradamente às claras, e nada é O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pro-
feito. Precisamos nos colocar em favor da classe mé- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!!! e
dica brasileira, que existe para colaborar com nossa Srs. Deputados, venho à tribuna para tecer considera-
sociedade, no que tange à cura de doenças e salva- çOes a respeito da reforma da legislação trabalhista.
mento de vidas. Esses profissionais merecem o devi- De vez em quando, o Governo Federal, através
do respeito. do Ministério do Trabalho, fala em reformar a legisla~

Com essa decisão, não sei a quem o Cade pre- ção trabalhista com o objetivo de reduzir direitos e 9a-
tende beneficiar. A defesa da ordem econômica em rantias dos trabalhadores.
favor da sociedade passou muito longe nesse episó- O Governo diz que "o negociado deve estar aci-
dio. Devemos refletir melhor sobre o verdadeiro papel ma do legislado", como se as partes em negociação
desse órgão, que no momento em que decidiu conde- fossem iguais.
nar a Associação Paulista de Medicina, Conselho Re- Por esse raciocrnio do Governo seria possivel,
gional de Medicina, Sindicato dos Médicos, além de através de um suposto acordo entre empregados e
outras entidades representativas da classe, estava empregadores, reduzir ou até eliminar todos os di~

condenando os cidadãos brasileiros, que mais uma reitos conquistados ao longo do processo civilizató-
vez vêem seus interesses preteridos em função do rio.
poderio das grandes empresas de plano de saúde,
que objetivam, cada vez mais, o lucro.

Precisamos analisar melhor as atitudes de ins
tancias que, primordialmente, deveriam zelar pelos
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sustentáveis. Além disso, o acordo deve ser feito res- Com a elevação da Paróquia à Catedral, a Igre-
peitando-se as garantias e os direitos individuais, os ja de Santo AntOnio, com a chegada do Bispo D. Mau-
direitos humanos e as necessidades básicas do tra- ro, proporcionou um grande beneffcio à comunidade,
balhador. Do contrário, o lado mais forte, aproveitan- quando o IIder religioso determinou que o resultado ti-
do-se de uma conjuntura poHtica desfavorável para nanceiro da Feira, até então dedicado às obras sacia-
os trabalhadores, poderia reintroduzir a escravidão - is da Igreja, fosse aberto também às outras obras fi-
aberta ou velada - no mundo do trabalho. laní.-ópicas do município.

A livre negociação, como sabemos, caminha de Foi nessa época que a Feira da Comunidade,
acordo com a correlação de forças entre as classes, realizada inicialmente em frente da Igreja Matriz, lu-
em muitos casos com o Estado intervindo nas greves gar que já não comportava mais os participantes, foi
para garantir os direitos patronais e, em outros, com o deslocada para Avenida Presidente Kennedy e Praça
Estado intervindo para evitar retrocessos trabalhistas do Pacificador, posteriormente para a Avenida Briga-
que comprometeriam todo o sistema. deíro Lima e Silva e Praça Humaitá.

Em um País onde o salário mínimo não dá para No entanto, todos os anos a instalação da Feira
adquirir os bens necessários à vida do trabalhador e e sua realização criavam sempre transtornos para a
de sua famflia, onde os serviços públicos estão sendo vida cotidiana da cidade. Surgiu, então, a feliz idéia
privatizados e onde milhões de pessoas passam de transferi-Ia para um local exclusivo. Assim sendo,
fome, o debate fundamental não é se os direitos po- foi construído, no antigo espaço da garagem da Pre-
dem ou não ser flexibilizados, mas se os deveres do feitura, o Centro de Convenções, já no final do Gover-
Estado estão ou não sendo cumpridos. no do saudoso Prefeito Dr. Moacyr do Carmo.

Ninguém pode ser contra a livre negociação en- Com a chegada do Prefeito Zit~, o Centro rece-
tre iguais e em condições de igualdade, mas ninguém beu. compleme.~tos de obras e a FeIra passou a ser
pode ser favorável ao "livre" massacre dos setores realizada definitivamente naquele local.
oprimidos e explorados. Este ano, com a participação, mais uma vez, da

Era o que tinha a dizer. Prefeitura,. representada pela ~ecretaria de Indústr~a
e ComérCIO, tendo à frente o mcansável Secretáno

.0 SR. D~. H~LENO (Bloco/PSD~ - RJ. P~o- Élio Da Cás, e de representantes dos diversos seg-
nuncla o segUInte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!- e mentos da sociedade caxiense realiza-se mais esse
Srs. D~putado~, ao voltar nov~m~nte a esta tribuna, grande evento de Duque de Ca~ias. As barracas, sim-
g?stana de reglstrar~ue o Mun~crplo de Duque de Ca- bolizando os diversos Estados da Federação e até al-
xlas, no Estado do RIo de Janeiro, o qual tenho a hon- guns parses amigos, recebem um colorido todo espe-
ra e o orgulho de representar nesta Casa~ promov~r~ cial. São milhares de pessoas que se aglomeram no
no período de 8 a 13 do corr~nte u~a série de festlv~- grande espaço coberto e com total segurança.
dades pa~a comemorar o ~nlversáno de seu padroel- Artistas de renome do cenário nacional como
ro, o quendo Santo AntOnio. Elimar Santos, Elba Ramalho, Sandra de Sá e outros

A tradição dos festejos, comemorados desde a se apresentam nessa ocasião, na qual os amigos se
época da simples paróquia dirigida pelos Francisca- encontram.
n~s, teve conotaçã.o muito forte, quando ~~ 31 an?s Uma grande confraternização de jovens, crian-
fOI lançad~ pelos diversos segmentos SOCiaIS a FeIra ças, chefes de família também acontece. São mo-
da ComUnidade. mentos maravilhosos, porque a população encon-

Espelhando-se na conhecida Feira da Providên- tra-se nesses dias para atender ao chamado de soli-
cia, a Feira da Comunidade de Duque de Caxias teve dariedade aos mais necessitados, sublime objetivo
sua popularidade crescente pela ativa participação da Feira.
dos diversos clubes de serviços, como o Rotary Clu- Este Parlamentar sempre se orgulha ao falar
be, o Lions Clube, as diversas Lojas MaçOnicas, além desse grande acontecimento. Desde a realização da
das dezenas de associações de moradores, associa- primeira Feira, ainda no pátio da igreja, participei de
ções de classe e até de alguns sindicatos. sua organização doando meu trabalho como um dos

Nos dias de Feira todos, independentemente coordenadores do pedágio. Sim, o pedágio com que
de cor, religiosidade ou política, se unem em torno de as pessoas sempre contribuem com alegria, porque a
um objetivo digno de aplausos: participar de um movi- Feira da Comunidade de Duque de Caxias sempre
mento com a finalidade de beneficiar dezenas de teve esse objetivo: pedir uma pequena contribuição
obras lOCiais existentes no municfpio. dos participantes para os órfãos e anciões abandona-
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dos pela sorte; porém, amparados pelas diversas en- madas sociais mais humildes. E antes que se materi-
tidades filantrópicas do municipio. alizasse a idéia do Banco Postal, parcela significativa

Nesta oportunidade, gostaria de parabenizar os da população de baixa renda já se utilizava dos Cor-
atuais organizadores da Feira, fazendo votos para reios para receber beneficios da Previdência Social,
que ela continue sendo a maior Feira Comunitária da pagar contas de água, luz, telefone, além de efetuar
Baixada Fluminense. remessa de numerários, utilizando o sistema Vale

Era o que eu tinha a dizer. Postal ou Cheque Correios.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (Blo- Em fins do mês passado, foram instaladas duas

co/PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. unidades do Banco Postal no Estado do Ceará, nas
Presidente, Sr"~ e Srs. Deputados, concebido pelo Mi- cidades de Ocara e Guaramiranga, respectivamente
nistério das Comunicações, o Banco Postal é fruto de a quarta e a quinta agência instalada no Pais. Esti-
parceria entre o Banco do Brasil e a Empresa Brasilei- ma-se, segundo a Direção da ECT, que até o final do
ra de Correios e Telégrafos - ECT. corrente ano sejam instalados Bancos Postais em

Através da Resolução nI1 2.640/99, alterada pela 480 Municipios brasileiros. A capilaridade da Empre-
Resolução nll. 2.707, de 30 de março de 2000, o Ban- sa Brasileira de Correios e Telégrafos é o grande sus-
co Central do Brasil criou a figura do correspondente tentáculo para a operacionalização da idéia do Banco
bancário: os Correios e o Banco do Brasil assinaram Postal, porque a ECT tem hoje 6 mil agências própri-
contrato com vista à prestação, por parte da ECT, dos as espalhadas no território nacional.
serviços de abertura e movimentação de contas A instalação do Banco Postal em Ocara e Gua-
correntes e de poupança, recebimento de titulos ramiranga foi uma conquista da população daqueles
bancários e outras contas, cabendo ao Banco do Municipios. Ocara, que dista 102 quilômetros de For-
Brasil a manutenção e gerenciamento das operações taleza, possui uma população de aproximadamente
tlpicas de banco. 25 mil habitantes. Desse total, em torno de 25% en-

A implementação da idéia do Banco Postal sur- contram-se na sede do Municlpio. Com uma econo-
giu como resposta ao anseio de grande parte da po- mia baseada na exploração da castanha de caju,
pulação que jamais teve acesso ao sistema bancário mandioca, banana, arroz, milho e feijão, o Municlpio
tradicional. "Estima-se que 45 milhões de brasileiros de Ocara é a primeira localidade cearense a receber
adultos estão privados do acesso ao sistema bancá- o Banco Postal. A população do Municlpio terá bem
rio, em função da ausência de agências ou do nivel mais facilidades para movimentar conta corrente ou
de exigência do sistema financeiro para abertura de de poupança, bem como efetuar pagamentos, sem
contas". -- -- -- - -- -ter que se desfocar-para outras cidades distantes.

Pela Resolução n11 2.707, do Banco Central do Guaramiranga, distante 92 quilômetros da Capi-
Brasil, o "correspondente bancário" poderá ser insta- tal, tem uma população de 5.500 habitantes, sendo
lado em qualquer Municlpio, independentemente da que desse total, 45% localizam-se na sede do Munici-
existência de bancos na localidade. Inicialmente, po- pio. Sua economia, baseada na exploração do algo-
rém, a instalação do Banco Postal beneficiará prefe- dão, banana, arroz, feijão e milho, tem, com a instala-
rencialmente os municlpios onde inexiste qualquer ção do Banco Postal, também, denominado Banco do
agência bancária. Povo, um grande impulso.

A idéia da criação do Banco Postal surgiu há Gostaríamos de parabenizar o Prefeito de Oca-
mais de 100 anos, no Japão. Fundado em 1875, os ra, Pedro Cêndido de Oliveira; e o Prefeito de Guara-
"Serviços de Poupança Postal", naquele pais, são o miranga, Dráulio José Barsi de Holanda; o Diretor Re-
mais poderosos dos bancos postais do mundo: "são gional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
105 milhões de clientes que movimentam, em 604 mi- no Ceará, Or. João Alberto Neto Lobo; o Superinten-
IMes de contas, volume de depósito superior a US$2 dente do Banco do Brasil no Estado do Ceará, Dr. Mi-
trilhões". Com uma rede operando em 24.680 agên- guel Clcero Terra Lima; e o Coordenador Nacional do
cias de Correios, essa instituição realiza ordens de Banco Postal, Dr. José Oswaldo Carvalho, pelo inten-
pagamento, empréstimos a clientes, vendas de segu- so trabalho desenvolvido com vista à implantação do
ro e titulos governamentais, além de operações de Banco Postal naqueles dois Municlpios cearenses.
cêmbio. A experiência multiplicou-se em vários paí- Apoiamos a iniciativa desde o principio, pois U-
ses da Europa, Ásia e África. nhamos certeza de que o Banco Postal, com sua vo-

No Brasil, a idéia teve boa al Jitação, tendo em cação predominantemente social, permitirá melhor
vista a credibilidade que têm os Correios junto às ca- integração da população local com os serviços de ca-



Obrigado.
O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB- GO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"...! e Srs.
Deputados, há pouco mais de um ano, onze Prefeitu
ras do interior paulista conseguiram algo que parecia
impossível: a redução do preço dos principais remédi
os consumidos nos hospitais públicos da região re~

correndo a uma fórmula relativamente simples, a fa
bricação de medicamentos mais simples pela própria
rede básica de saúde.

Para se ter idéia dos ganhos para as popula
ções carentes e para o cofre das Prefeituras, a econo
mia foi da ordem de 80% em relação ao que seria
gasto caso os medicamentos fossem adquiridos dire
tamente das distribuidoras por meio de licitações.

E o mais interessante é que essa fórmula nada
tinha de engenhoso ou complexo. Como o investi
mento para a implantação de um laboratório é bas-

A mobilização de cerca de mil agentes comuni
tários de saúde em BrasHia tem a finalidade de cobrar
do Gov.erno seriedade no trato do assunto. Se temos
uma regulamentação, por que ela está incompleta,
prejudicando os quase 50 mil ACS em atividade no
PaIs? O Decreto n2 3.189 é de outubro do ano passa
do. Por que até hoje não foram publicadas as nor
mas?

Tais dúvidas precisam ser esclarecidas. Mais do
que isso, o problema deve ser sanado. Estamos fa
lando de serviços de saúde, de uma atividade funda
mentai exercida por essa gente. Por que o Governo é
relapso ao tratar do assunto? Por que o desprezo
com o trabalho dos ACS?

Cumpre aqui, mais uma vez, lembrar a impor
tância dos ACS. Há uma história que deve ser conta
da. Por exemplo, já na década de 70, o Ministério da
Saúde utilizava os ACS. Foi a partir de 1991 que o
Governo institucionalizou o Programa de Agentes Co-
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ráter financeiro. E isso também contribui para o res- munitários de Saúde, PACS. Tal programa surgiu do
gate da cidadania. fato de os serviços de saúde tradicionalmente centra-

Sr. Presidente, solicito a V. Ex!! que autorize a di- dos no eixo hospitalar não atenderem à demanda da
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co- população. Foi visto que, em contrapartida, o ACS
municação desta Casa. tem condições de dar atendimento pessoal e efetivo à

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi- população, ainda mais se considerarmos que ele resi-
são do orador.) - Sr. Presidente, assomo à tribuna de na própria comunidade em que trabalha, tem
para falar sobre a situação dos agentes comunitários acesso às familias da região. Ao visitar as familias
de saúde, que hoje ocupam os corredores do Con- tem condições de fazer um diagnóstico da realidade,
gresso Nacional, uma vez que tinham audiência pú- orientar os moradores para que adotem práticas de
blica marcada com a Comissão de Seguridade Social higiene, alimentação, saúde de um modo geral.
e Família para discutir o grave problema da regula- Doenças mais comuns, como a diarréia e infe-
mentação da profissão, já reconhecida por decreto ção respiratória, podem ser sanadas com o trabalho
desde o ano passado, mas ainda não firmada. Já en- dos agentes. Eles também são treinados para realizar
trando no segundo semestre, os agentes comunitári- pequenos curativos, orientar as mães sobre imuniza-
os continuam sem contrato. Esperamos que a ques- ções, encaminhar aos serviços de saúde crianças em
tão seja resolvida. estado grave e monitorar o crescimento infantil.

São pessoas que exercem uma atividade com a Hoje quase 2 mil municipios utilizam-se do
qual o Pars tem imensa dfvida de gratidão. Os agen- PACS. Os ACS visitam as famflias pelo menos uma
tes comunitários de saúde vieram em caravana de vez por mês. Isso equivale a algo em torno de 8 mi-
todo Brasil para audiência pública com o Ministro Ihões de domicflios.
José Serra, o que acabou não acontecendo. A ausên- Não é pouco o que fazem. É muito, tanto que
cia do Ministro não esmoreceu essa gente. Às 16h, conseguiram reduzir o fndice de mortalidade infantil
reúne no Auditório Nere,u Ramos para um ato público. nas regiões mais pobres do Pais. Na verdade, os

Nós, que acompanhamos a luta dos agentes co- ACS suprem as comunidades com um atendimento
munitários de saúde, sabemos que não foi fácil a vin- de saúde de suma importância. É um grande trabalho
da até BrasHia. Sabemos também de suas dificulda- devidamente reconhecido pela comunidade atendi-
des com relação à questão profissional. Temos uma da. Só quem não conhece os esforços do ACS nos
legislação incompleta, que deixa essa gente sem a sertões do Pafs ou nas periferias das cidades é que
tranqüilidade necessária-par~rõexercicio de sua ati\7F não percebe-a-ejimeRsãG-do que fazem.
dade. O Decreto n2 3.189/99 regulamenta o ACS, Por conta de tudo isso, venho reafirmar meu
mas não é o bastante. Faltam as normas de contrata- compromisso com a categoria. Estaremos juntos no
ção. ato público, agora às 16h, e toda vez que for necessá

rio.
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tante alto para ser assumido pelo Município, a saída utiliza todo o produto receitado, ele devolve a sobra,
foi a formaçao de um consórcio de Municípios da re- que é repassada aos mais necessitados.
gião da Média Paulista para assumir conjuntamente Resultado: o sucesso tem sido tão significativo
esses custos. que o "banco" tem recebido até proposta de pessoas

Dessa forma,' as onze Prefeituras passaram a interessadas em comprar as sobras de remédios não
administrar a fabricação de 45 remédios mais consu- encontrados nas farmácias. O próximo passo da
midos na rede pública. E os resultados são expressi- Associação é estreitar a parceria com empresas pri-
vas em todos os sentidos. Para se ter idéia desses vadas e voluntários para conseguir novas doações de
ganhos, um remédio contra hipertensão, que custa medicamentos e, assim, atender a um contingente
cerca de R$60,00 com marca, R$22,00 como genéri- maior de associados.
co e R$12,00 nas farmácias de manipulação, acaba Como se vê, exemplos como esses mostram
sendo produzido por apenas R$4,50 no laboratório do que é possível ao Poder Público e à própria comuni-
consórcio. dade buscar soluções para seus problemas mais atli-

E o preço, mesmo reduzido, inclui 100% de lu- tivos. Para tanto, basta boa vontade, idéias criativas e
cro sobre o custo de produção, segundo os responsá- envolvimento da comunidade.
veis pelo consórcio. Outro exemplo é o caso do anti- Por isso, venho insistindo na necessidade de
biótico Ciprofloxacina. Fabricado e vendido em emba- maior participação do setor público no apoio e estímu-
lagem de catorze comprimidos por apenas R$4,62, o lo à produção de medicamentos pelos laboratórios
produto permite também um lucro da ordem de 100%. públicos, com vista ao atendimento de parcela signifi-
No entanto, custa cerca de R$100,OO nas drogarias. cativa da população que não tem acesso aos produ-
Com isso, o que as Prefeituras lucram com essa eco- tos mais caros. Em 1998, os laboratórios estatais re-
nomia é reinvestido em novos equipamentos. ceberam do Governo Federal cerca de

Outro aspecto positivo da iniciativa é a parceria R$160.000.000,OO para apoiar a produção de medi-
cam o Poder Público e o setor privado, o que tem con- camentos. E a intenção é pelo menos dobrar os recur-
tribuído para impulsionar o programa. No caso da 50S a serem repassados a essas instituições.
Associação dos Municípios da Média Paulista, a fábri- Dispondo de dezesseis laboratórios públicos
ca foi instalada em um terreno doado pela Secretaria em Goiás e em outros Estados, o Governo Federal
da Agricultura do Estado. A compra dos equipamen- não pode desperdiçar recursos importando vacinas
tos foi financiada pelas Prefeituras da região e em de Cuba, por exemplo, ou gastar bilhões de reais com
pouco tempo a fábrica tornou-se auto-suficiente. a aquisição de medicamentos da indústria privada.

Com isso, beneficia-se a comunidade, com Fortalecer os laboratórios públicos e mobilizar a co-
acesso a muitos produtos, e o próprio Tesouro Munici- munidade é o caminho ideal para a superação do gra-
pai, com menor desembolso na aquisição dos produ- ve problema do alto custo dos remédios.
tos. Algumas Prefeituras chegaram a reduzir de Muito obrigado.
R$300.000,OO para R$50.000,00 mensais esses gas- O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pro-
tos com a compra em farmácias da região. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

A reduçêo de gastos com esses produtos permi- Srs. Deputados, a Assembléia das Nações Unidas,
tiu a ampliação e melhoraria da rede municipal de sa- através da Resolução n1l 52/11, de 12 de dezembro de
úde pública em cerca de 20% poucos meses depois 1997, decidiu convocar a Conferência Mundial contra
da integração de um desses Municípios ao consórcio. o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e

Outra experiência vitoriosa, de iniciativa da pró- Formas Conexas de Intolerência.
pria comunidade, vem sendo implementada pela A referida Conferência realizar-se-á em 2001,
Associaçêo de Aposentados e Pensionistas da Previ- na África do Sul, e expressa uma preocupação cada
dência do Rio de Janeiro. Visando facilitar o acesso vez maior, no plano internacional, com o aumento de
de quem precisa de medicamento e não consegue práticas de discriminação racial em todo o mundo,
em conseqoência do alto custo, a entidade criou um agravadas com a distribuição desigual da riqueza e
"banco" de remédios. da renda, a marginalização e a exclusão social.

E das idéias mais simples é que surgem as A Câmara dos Deputados precisa contribuir
grandes soluções. O "banco" funciona através de do- com esse processo preparatório. A Alta Comissária
ações de remédios, feitas pelos próprios aposenta- de Direitos Humanos das Nações Unidas e Secretá-
dos, especialmente nos casos de sobras após o trata- ria-Geral da Conferência Mundial, Sra. Mary Robin-
menta. Como na maioria das vezes, o paciente nunca son, visitou a Câmara no último mês de maio, instan-



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 30781

do a instituição a contribuir efetivamente com a prepa- ca de preservação, mas, sim, falta de uma legislação
ração da Conferência. para punir com rigor quem cometer crimes contra a

Juntamente com o Deputado Pedro Wilson, natureza.
Presidente da Comissão de Educação, e outros com- No Estado do Espírito Santo, a situação é grave!
panheiros, e respaldados por manifestações expiíci- Há a previsão assustadora de que se nada for feito
tas do Movimento Negro em todo o País, estamos com relação à retenção da água, nos próximos quin-
propondo a criação de uma Comissão Especial da ze anos uma área de 15% do Estado está ameaçada
Cêmara dos Deputados, que teria como objetivo a de desertificação.
análise do mérito e o aperfeiçoamento dos projetos As grandes vítimas da degradação ambiental
de lei em tramitação, relacionados ao tema da Confe- capixaba são o litoral e a Mata Atlêntica, alvos da po-
rência Mundial, agilizando assim o processo legislati- luição, do desmatamento e da ocupação predatória
vo. Estaria encarregada, também, de ouvir a socieda- de áreas que deveriam ser preservadas.
de civil organizada, através de suas entidades mais No entanto, não basta apenas preservar ou de-
representativas, e os pesquisadores e cientistas soci- fender. Tem que se criar uma consciência racional e
ais com contribuições relevantes para a temática da inteligente para utilização dos recursos naturais,
discriminação. como esse movimento polftico para criação da Agên-

As iniciativas legislativas em tramitação na Cê- cia Nacional da Agua, importante decisão, já que o
mara dos Deputados abarcam áreas diversificadas, Brasil detém 12% do potencial hldrico da Terra.
tais como mercado de trabalho, terra, educação, saú- Essas iniciativas é que nos dão esperança de
de, meios de comunicação e políticas compensatóri- que ainda há tempo de salvar o planeta. Sabemos
as, entre outros. que todas as violências que cometemos contra a na-

Sr. Presidente, temos plena convicção de que, tureza nos serão devolvidas mais cedo ou mais tarde
com a criação e o efetivo funcionamento dessa Co- e que as gerações futuras pagarão o preço.
missão, estaremos atendendo aos justos apelos de Por tudo isso, Sr"..! e Srs. Parlamentares, quero
engajamento das Nações Unidas, renovando os com- registrar minha preocupação no sentido de que haja o
promissos assumidos pelos Constituintes de 1988, firme propósito do Governo Federal de rever o que já
inscritos desde o preâmbulo de nossa Constituição, e foi feito e priorizar essa política ambiental, punindo
consolidando uma legislação antidiscriminatória que com rigor os maus brasileiros que não cuidam de sua
contribua para a efetiva construção de uma Nação terra, investigando também os estrangeiros que ex-
plurirracial e pluriétnica, em que de fato prevaleça o pioram nossas riquezas desordenadamente, princi-
princípio da igualdade de oportunidades para todos palmente a Amazônia.
os brasileiros. Por fim , quero lembrar que não somos donos do

Era o que tinha a dizer. lugar em que nascemos, mas zeladores da terra que

O t d
· d B H F . um dia passaremos às mãos de nossos filhos.uran e o Iscurso o en- ur errel- .,

ra, o Sr. Enio Bacci, § 252 do artigo 18 do Re- MUito obrigado.
gimento Interno, deixa a cadeira da presi- .A SRA. ~ITA ~AMATA (Bloco/PMI:?B - ES. P~o-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marçal Fi- nuncla o segUinte dlscurs?) - Sr. PreSidente, S~ e
lho § 252 do artigo 18 do Regimento Interno. Srs. Deputados, as manrfestações de professores

, universitários e estudantes em São Paulo, de funcio-
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo nários públicos em vários Estados do País, a perma-

a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Elias. nente mobilização da militância do Movimento dos
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES. Trabalhadores Rurais sem Terra e até do empresaria-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ do, que fez passeata no último dia 24 em Minas Gera-
e Srs. Deputados, na semana em que se comemora o is, chamam-nos à reflexão para a atual conjuntura do
meio ambiente, ocupo a tribuna para falar um pouco País.
sobre a necessidade de se criar e colocar em prática Tem razão S. Ex~, o Presidente da República,
uma política de preservação do meio ambiente no quando declara que os conflitos são políticos, e não
País. sociais. Diante da polftica governamental de arrocho

O Brasil é privilegiado pela natureza, mas vem salarial, cortes de R$1,8 bilhão no Orçamento da
sofrendo degradação ambiental, sem haver punição União, que sacrificam programas sociais, e que o Go-
aos culpados por isso. Não poderia dizer que há, por vemo considera apenas "ajustes necessários", já que
p~rte,do Gover~~, descaso com relação à essa políti- nós, Parlamentares, "inflamos" o Orçamento "artifici-
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almente", ao priorizarmos maior volume de investi- servidor público tirar o filho da escola particular para
mentos para essas áreas, como o Governo acha que economizar e ter que passar noites em filas para con-
a sociedade organizada reagiria? seguir vaga na escola pública, que oferece ensino de

Vimos nos jornais de grande circulação, como qualidade inferior; injustiça é o servidor andar de Oni-
ressalta o editorial do Correio Braziliense do dia 20 bus para economizar gasolina, que sobe de preço sis-
de maio, "a dimensão polftica de alerta para os rumos tematicamente, mas a prestação do serviço de trans-
da insatisfação sociaL" Parece que o Governo ne- porte público ser de péssima qualidade; injustiça é o
ga-se a reconhecer que "há na sociedade um potenci- servidor público mudar de endereço para bairros mais
ai de desespero de alto poder explosivo". O processo afastados, visando gastar menos com aluguel, mas
de reajuste econOmico vem cobrando um preço muito não ter garantidos serviços básicos de segurança pú-
elevado da sociedade, trazendo inconformismo, in- blica, saneamento e saúde.
dignidade, e substituindo o sentimento de impotência Ainda é tempo de tirarmos lições das manifesta-
pela ação. Pesquisa realizada pela Universidade Me- ções públicas que vêm ocorrendo. Dez mil pessoas,
todista de Piracicaba - UNIMEP demonstra que o tra- entre professores universitários, funcionários públi-
balhador do campo brasileiro ficou 5,8% mais pobre cos e estudantes, reunidas na Avenida Paulista, em
entre 1995 e 1998. O estudo mostra que a Região Su- São Paulo, para protestar contra a polftica do Gover-
deste, excluindo o Estado de São Paulo, a mais rica no é sim, ao contrário do que diz o Presidente da Re-
do País, apresentou nesse período um recuo ainda pública, termômetro, que mede o infcio de um proces-
maior na renda média, 21,2%. so generalizado de manifestações sociais pelo País.

O empobrecimento do trabalhador rural é, inclu- Agora, tentar dissolvê-Ias através do uso da força,
sive, uma das principais alegações do MST para co- com reações truculentas da Polícia, não contribuirá
brar do Governo mudanças na polftica fundiária. para pacificar os conflitos. ~ mais que tempo de o Go-
Aliás, duas das regiões onde a renda média caiu - Sul verno, ouvindo a sociedade, refletir e mudar os rumos
e Nordeste - registraram juntas 56% das invasões de da polftica econOmica, efetivando as demandas soci-
terra na mesma período. A pesquisa, baseada na ais reprimidas.
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domícfli- Mas, ao contrário, vemos uma inversão de prío-
os, do IBGE, abrangeu um universo de 8,55 milhões ridades. Enquanto no Orçamento Geral da Uniao es-
de pessoas, pertencentes à PEA - População Econo- tão previstas para todo o ano pouco mais de 13 mi-
micamente Ativa, com pelo menos 15 anos de idade, IMes de reais para o programa de reinserção do ado-
trabalhando pela menos vinte horas semanais e com lescente em conflito com a lei e 6 milhões de reais
renda positiva, estando excluídas, portanto, as pes- para o programa de combate ao abuso sexual de cri-
soas que não têm rendimento, que se fossem incluí- anças e adolescentes, a Embratur gasta 18 milhões
das, daria um nível de empobrecimento ainda maior. de reais para a montagem do estande brasileiro na

Esses dados são bastante elucidativos, já que Expo 2000, em Hannover, Alemanha.
demonstram que nos últimos dez anos retornamos a Entendemos a importância de o Brasil mostrar
um perfil no campo característico do infcio dos anos ao mundo suas potencialidades econômicas e natu-
80. O achatamento da renda no campo e a abertura rais, mas devemos, em primeiro lugar, nos mostrar ao
do Pafs à importação de produtos agrfcolas, promovi- mundo como um país que cuida do seu povol Nao
da pela atual poUtica econOmica, trouxeram a ruína a adianta um megaestande em Hannover e nossa rede
muitos agricultores. Infelizmente, o ritmo dos assen- de proteção social vir ano a ano sofrendo cortes orça-
tamentos do Governo, ou das linhas de financiamento mentários absurdos em detrimento da "necessidade",
para a homem da campo, é infinitamente menor que o imposta pelo FMI, de ajuste fiscal.
ritmo da falência dos pequenos agricultores. O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o se-

Ao mesmo tempo, vemos a equipe econOmica guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu-
debruçada sabre a proposta do Ministério da Defesa tados, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, con-
de aumento médio de 31%, sob a forma de reestrutu- cedendo entrevista no domingo, em Paris, disse "que
ração de remuneração, para os 560 mil militares ati- já está na hora de se discutir a redução na jornada de
vos e inativos. trabalho de 44 para 35 horas". De novo, no seu dis-

Consideramos justo a pleito dos servidores mili- curso pirotécnico, jogando-se para a platéia e im-
tares. Injusto é o Governo vir a conceder esse reajus- prensa internacionais, numa clara demonstração de
te, mantendo os servidores civis sem aumento ou contrapor a imagem negativa do Brasil lá fora e de
mesmo reposição das perdas salariais. Injustiça é o tentar ludibriar o povo brasileiro em ano eleitoral.
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A atenção deverá ser redobrada principalmente Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, na
quando se aproximam as eleições municipais. Não Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa.
devemos esquecer que durante sua reeleição usou Venho, nesta oportunidade, saudar os partici-
do mesmo artifício discursivo e sedutor, afirmando pantes do evento, que têm sua relevância ressaltada
que no seu segundo mandato iria dar prioridade à pelo importantíssimo papel que desempenha a exten-
área social. são universitária no mundo acadêmico.

Desta vez o povo brasileiro estará vacinado O que caracteriza, antes de tudo, uma universi-
contra a demagogia do Governo FHC e não será en- dade é seu perfil multifuncional. A Carta Magna, em
ganado na hora de votar. A tática é a mesma de sem- seu art. 207, associa dois princípios ao de universida-
pre para atingir seu interesse polftico-eleitoral. Duran- de. O primeiro é o de autonomia e o segundo é o da
te o ano de eleição, reveste-se de humano, na tentati- indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
va de simular solidariedade ante a miséria alheia. ou seja, sua multifuncionalidade.
Tenta incorporar um espírito messiânico pronto para A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
salvar o pobre e o miserável da sua condição desu- nal reitera a tradição acadêmica e dá conseqüência
mana. ao disposto na Carta Magna, ao definir, em seu art 52,

A bandeira da redução de jornada de trabalho universidades como "instituições pluridisciplinares de
proposta pelo Presidente da República não pode ser formação de quadros profissionais de nível superior,
levada a sério, principalmente quando se sabe que de pesquisa, extensão e de domínio e cultivo do sa-
sua política econômica é a principal responsável pelo ber humano..."
alto índice de desemprego no País e pela extinção de A extensão, portanto, está na raiz da instituição
milhares de postos de trabalho. jurídica da universidade e, mais do que isso, no pró-

Nestes quase seis anos de implantação do ajus- prio conceito vivido, na história e na sociedade, da
te fiscal e estabilização econômica, assistimos a um idéia de universidade.
verdadeiro desmonte do parque industrial brasileiro e As três funções da universidade são, na verda-
à destruição das conquistas sociais e trabalhistas de, complementares, embora observe-se, por vezes,
preceituadas na Constituição de 1988. na prática cotidiana das instituições brasileiras, uma

Um Governo que contribuiu para a desnaciona- inj.ustificada ên.fase nas duas outras funções acadê-
lização da produção brasileira e para o crescimento mlcas, em detrimento da extensão.
da miséria humana e social não tem credenciais éti- Esse vício tem razões muitos claras, na própria
cas para propor tal iniciativa. Aliás, essa proposta falta de tradição democrática consolidada em nosso
sempre fez parte da bandeira de luta das centrais sin- País, na conquista muito recente da cidadania, após
dicais e dos partidos políticos que se opõem ao seu mais de duas décadas de regime militar. É pela exten-
Governo, e sequer foram adiante neste Parlamento, são que a universidade afirma seu compromisso com
em razão do desinteresse do próprio Governo. a comunidade que a envolve e que afirma sua inser-

Várias vezes tentamos iniciar esse debate no ção democrática na sociedade. Por seu intermédio,
Congresso Nacional, e o Governo sempre usou a for- os pro~essores reafirmam seu compr?mis~o com a ci-
ça numérica dos seus aliados para inibiro avanço das dadanla e os alunos aprendem e VlvenClam o valor
nossas propostas para a área social. moral dessa relação.
.., A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

Por ISSO, seu discurso nada mais é que uma r~- extensão é condição essencial para a existência de
p~es~ntação ~eatral para mostr~r ao mundo e à oP': uma universidade integrada à sociedade, pois é por
nlão Internacional o falso ufanismo de que o BraSil . t éd' d xt a . n' õ b
está caminhando para a modernização civilizatória. ;se~;ma~da:~o :~o°S~~:la:~~~~~~;~~Oc;h:C~

Enquanto o Presidente exerce sua diplomacia e mento que produzem. O ensino e a pesquisa depen-
retórica acadêmica, o Brasil afunda-se na miséria, na dem portanto da extensão como esta das duas ou-
violência urbana e no crescente índice de desempre- tras funções. ' ,

go. A extensão consiste, assim, em valioso instru~

Era o que tinha a dizer. mento para se quebrar o isolamento da universidade.
O SR. UBIRATAN AGUIAR (Bloco/PSDB - CE. Esse vínculo universidade-sociedade pode concreti-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"...!; zar-se de maneiras diversas: seja na demanda de
e Srs. Deputados, realizar-se-á, de 13 a 16 de junho mercado por consultores ou tecnologias, seja por in~

próximos, o 1611 Fórum Nacional de Pró-Reitores de termédio do uso e da disseminação do conhecimento
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como ações polfticas, voltadas às necessidades dos das. As refeições para os servidores e acompanhan-
mais pobres. tes de pacientes também estão suspensas, gerando

Juntamente com o Fórum de Pró-Reitores de uma situação de crise que está exigindo providências
Extensão deverá realizar-se, também, o 1.Q Encontro imediatas e merecendo critica do Conselho Regional
Nacional de Avaliação Institucional Universitária. de Medicina, inclinado a decretar a interdição dos

A pouca ênfase hoje conferida à extensão no hospitais de Goiânia.
processo avaliativo está em consonância com a dimi- Quem faz a denúncia e revela a gravidade do
nuição do seu papel durante as décadas de regime problema é a imprensa de Goiânia, especialmente o
militar. Amedida que o Brasil reaprende a viver em jornal e Popular, que, em sucessivas reportagens,
democracia, a universidade reaprende a atribuir à ex- tem chamado a atenção do Governo do Estado. A
tensão o mesmo peso concedido ao ensino e à pes- Presidente do Conselho Regional de Medicina, Dra.
quisa. Uvia Garção, declarou que se medidas urgentes não

Portanto, a avaliação das atividades da exten- forem tomadas, inclusive com o repasse de recursos
são universitária está em relação direta com a cres- financeiros para solucionar a crise, o CRM poderá in-
cente importãncia a elas atribufda, decorrente do terditar os hospitais públicos, acionado que foi por um
aprimoramento da democracia no Brasil. Deve ter, médico plantonista, temeroso de ser acusado de
guardadas as especificidades de cada instituição, um omissão de socorro por causa de restrições no uso de
peso tão alto quanto as demais funções acadêmicas. oxigênio e de remédios. A dfvida do Estado atinge o

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a realiza- montante de 62 milhões de reais, e para que o abas-
ção do Fórum de Reitores de Extensão das Universi- tecimento de remédios e bombas de oxigênio seja
dades Públicas Brasileiras, juntamente com o 1.Q restabelecido, os fornecedores querem, pelo menos,
Encontro Nacional de Avaliação Institucional Univer- a liberação de 15 milhões, sem mais demora.
sitária, estou certo, representará um marco na nova O Governo do- Estado anunciou a liberação de
inserção democrática da universidade na vida nacio- apenas 400 mil reais para a Secretaria da Saúde qui-
nal. tar uma parcela de seus débitos com fornecedores.

Expresso a todos os participantes dos dois Mas esse dinheiro não será suficiente nem para quitar
eventos meus melhores votos de um trabalho profl- os atrasados de empresas que prestam serviços de
cuo, que contribua para situar as atividades de exten- vigilância e limpeza. Só a divida com as empresas de
são no lugar que lhes cabe nas instituições brasileiras segurança é de 250 mil reais e, com quatro meses de
de ensino superior. salários em atraso, os vigilantes realizaram manifes-

Muito obrigado. tação de protesto, passando uma noite de vigllia na
porta do Materno-Infantil, onde várias crianças estão

Durante o discurso do Sr. Ubiratan internadas e correm risco de yidª. A __Pre§idente_ da
Aguiar, o Sr. MarçaJ Filbo, § 2.Q do artigo 18 Associação dos Fornecedores, Cibele Rodovalho, re-
do Regimento Interno, deixa a cadeira da velou à imprensa que a paralisação na entrega de
presidência, que é ocupada pelo Sr. Enio materiais e serviços tornou-se o único caminho na
Bacci, § 2R do art. 18 do Regimento Interno tentativa de receber a dívida do Governo Estadual.

e SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a Ela citou que, além de serviços essenciais do Hospital
palavra ao Sr. Deputado Luiz Bittencourt. de Urgência de Goiênia e do Hospital Mater-

e SR. LUIZ BITTENceURT (Bloco/PMDB - no-Infantil, já está comprometida a realização de ci-
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- rurgias no Hospital Geral e o fornecimento de medica-
te, Sro!! e Srs. Deputados, os hospitais públicos de Go- mentos pela farmácia do Centro de Saúde.
iás estão em crise financeira e já têm suspensos, pe- O fato é que, além de oxigênio, dos abaixadores
los fornecedores, os medicamentos de urgência e de língua e dos produtos esterilizantes, estão em falta
material necessário ao seu regular funcionamento. nos hospitais públicos de Goiás cateteres para aplica-
Ela é causada por débitos atrasados, que deixam de ção de soro e medicamentos endovenosos, fios cirúr-
ser quitados pelo Governo do Estado. Os mais atingi- gicos, antibióticos, como Ampicilina e Cefadroxil, e
dos são o Hospital Materno-Infantil e o Pronto Socor- até óleo diesel para caldeira. As roupas de cama e de
ro do Hospital de Urgências, onde faltam até sabão uso dos médicos e dos pacientes estão sendo lava-
para os médicos lavarem as mãos. Sem oxigênio em das em água fria, o que garante uma limpeza menos
estoque, as internações na Unidade de Terapia Inten- eficiente. Os administradores desses hospitais infor-
siva e as cirurgias eletivas não estão sendo realiza- mam que, se o pagamento dos fornecedores não for
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liberado imediatamente, os pacientes do Mater- na Academia Goiana de Medicina e na Associação
no-Infantil terão só arroz e feijão nas refeições, pois Brasileira de Saúde Escolar, da qual foi fundador e
até o abastecimento de frutas e verduras está inter- seu primeiro presidente.
rompido. Também estao suspensas a aplicaçao de O médico Philemon Xavier de Oliveira é um
aerosol, assim como as cirurgias eletivas. amoroso servidor da comunidade e, especialmente,

Então, é de se ver, Sr. Presidente, Sras. e Srs. da cidade onde reside, a tradicional Morrinhos, co-
Deputados, que a situação da saúde pública em Go- nhecida como a "terra das princesas" e berço natal de
iás é muito preocupante e está a reclamar do Gover- José Xavier de Almeida, que presidiu o Estado na Pri-
no do Estado melhor e maior atençao. A crise não meira República e foi o fundador dos cursos jurídicos
vem sendo encarada com o devido cuidado e parece de Goiás. Professor e técnico da Secretaria de Edu-
que as autoridades estaduais mostram-se insensíve- cação do Estado, teve passagem pelo magistério uni-
is, pois deixaram que a dívida com os fornecedores e versitário e é um permanente colaborador dos progra-
medicamentos atingisse a cifra de 62 milhões de reais mas executados em sua cidade e nas circunvizinhas
neste primeiro semestre do ano. Saúde é coisa séria, pelo Ministério da Educação.
tem de ser olhada com redobrado interesse, pois a Casado com a Profa. Sônia Maria Sampaio Xa-
vida humana não pode e nem deve ser assim exposta vier de Oliveira, de tradicional e exemplar família, tem
a contingências de verbas orçamentárias, quase seis filhos havidos desse matrimônio, que resultou
sempre difíceis de Iiberaçao. Por isso é que peço des- também em uma parceria de trabalho edificante, pois
ta tribuna que o Governo do meu Estado, desprezan- tanto ele quanto ela dedicam-se a um permanente
do essa incrível insensibilidade para a questão, aten- programa de assistência social não apenas no setor
da aos reclamos da população e adote outro trata- da saúde pública, mas no atendimento à população
mento para as crianças internadas nos hospitais, que carente. Ambos educam e orientam os jovens de sua
correm risco de vida. comunidade, realizam ações de combate e preven-

Outro assunto, Sr. Presidente. A Assembléia ção de entorpecentes, sempre colaborando em diver-
Legislativa do meu Estado, por decisão unânime, sos outros campos inerentes ao próprio exercício da
conferiu ao médico Philemon Xavier de Oliveira o títu- clínica médica. Os bons resultados têm sido procla-
lo de "Cidadao Honorário de Goiás". A entrega do res- mados pelas autoridades estaduais, que não se can-
pectivo diploma, em cerimônia realizada no Palácio sam de render elogios à tarefa clvica de que se fazem
Alfredo Nasser, revestiu-se de solenidade e teve o fiéis executores.
comparecimento de altas autoridades e pessoas re- Fundador do Rotary Clube de Morrinhos em ff;l-
presentativas de todas as classes sociais, assim vereiro de 1960, já teve a oportunidade de criar cator-
como de ilustres membros do magistério superior, 50- ze clubes de sentiço, que seguerr I a douürriãâe Paul
bretudo e principalmente.das-lJniversidades--f-ederal Harris. Foi escolhido Governador rotário dos Distritos
e Católica. 454, 4710 e 4720, nessa qualidade participando de

Trata-se de um nordestino, nascido na cidade seminários internacionais e convenções na Europa,
sergipana de Aracaju, que se radicou em Goiás pou- nos Estados Unidos e na América Latina, bem como
co depois de diplomado em ciências médicas pela Fa- em encontros luso-brasileiros realizados em Póvoa
culdade de Medicina da Universidade Federal da Ba- de Varzin e outras localidades de Portugal. SobreRe,,-
hia e após algum tempo de haver exerci.c!p.é:!-p-rofJSsão tary- Internacional proferiu conferências em Montevi-
em Salvador. A partir de então, passou a residir em déu, no México e em Lausane, na França, na Con-
Morrinhos, ali desenvolvendo, com muito critério e ri- venção !talo-Brasileira de Roma e no Fórum In da Paz
gor, sua nobilitante atividade profissional como diretor na Antártida, em Ushuaia.
e sócio proprietário do Hospital Nossa Senhora do A cidade de Morrinhos, no sul de Goiás, tem
Carmo. personalidades do mais alto relevo no mundo cultural.

Portador dos tltulos de especialista em Cirurgia O poeta Xavier Júnior, médico e homem de letras, é
Geral e em Anestesi%gia, o novo cidadão do meu um dos expoentes da intelectualidade goiana e o
Estado é membro da Academia Goiana de Medicina, mesmo acontece com o político, poeta também, Gui-
da Academia Brasileira de Administração Hospitalar e Iherme Xavier de Almeida, que foi Deputado Federal
dos Colégios Brasileiro e Internacional de Cirurgiões. e um dos mais eloqüentes oradores do meu Estado.
Além de pertencer ao Conselho Estadual de Entorpe- Ali tem residência e domicilio o escritor José Frauzino
centes e ao Conselho Diretor do Programa Educacio- Pereira Sobrinho, Promotor de Justiça aposentado,
nal de Resistência às Drogas, ele ainda tem assento autor de livros de contos e de poesia, figura de conce-



Lamentável, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
é o que ocorre em Goiânia, minha cidade natal, com o
Rio Meia Ponte, que margeia a Capital do meu Estado. O
rio está morrendo, está sofrendo da agonia da morte,
está desaparecendo, agredido por fatores que são pos
síveis de eliminação. O Meia Ponte, objeto de meus pas
seios na infância, pede socorro, apela por sua salvaçElo,
está dando seu alarme de revolta e quer viver. O rio é
hoje um depósito de lixo, um reservatório de dejetos e
serve apenas como viveiro de mosquitos portadores
de malária e outras doenças.

Aproveito-me da Semana do Meio Ambiente e
evoco as comemorações do Dia do Meio Ambiente
para dizer que, em Goiânia, há um rio gritando por so
corro e exigindo das autoridades responsáveis toda a
atençao posslvel. A água do Meia Ponte está polulda.
O Governo do Estado e a Prefeitura de Goiânia fazem
vista grossa para essa situaçêo e, por isso mesmo, é
necessário que erga minha voz clamando pela revita
lização do Meia Ponte, bradando por sua funçêo na
tural hoje e sempre. Espero que esta minha voz e que
este meu apelo não fiquem sendo unicamente eco no
deserto, mas que sejam ouvidos aqui, ali e acolá. Não
deixam morrer o Meia Ponte, o rio de Goiânia, o rio de
Goiás, o rio de minha infância e da infância dos ho
mens da minha geração.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL- RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Depu-
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ituado destaque entre os membros do Ministério PÚ- deve constituir somente motivo de exaltação poética,
blico e homem de fibratura moral bastante respeitado mas de afirmação do seu potencial ecológico.
pelos seus conterrâneos. Dessa cidade é oriundo Na realidade, o ecologista Leolfdio Caiado, ho-
Waldyr Castro Quinta, ex-Deputado e ex-Presidente mem que também participou das expedições coman-
do Tribunal de Contas do Estado, advogado, jornalis- dadas pelos irmêos Villas BOas, sobretudo em sua
ta e membro de inúmeras instituições culturais, entre penetraçêo pelo Xingu, promovendo a integraçêo das
elas a Academia Goiana de Letras, cidadão de irre- populações indfgenas, é um apaixonado pelo nosso
preensível cond uta pública e um dos mais louvados sertão e um defensor intimorato do Rio Araguaia, dele
talentos do meu Estado. Os escritores Alaor Barbosa merecendo a abordagem em diversos livros. Sua luta
e Eurico Barbosa, este Conselheiro e ex-Presidente em Goiás é pela conservaçêo desse grande mananci-
do Tribunal de Contas do Estado, ambos titulares de ai, que, sem dúvida, é uma das grandes riquezas na-
cadeira na Academia Goiana de Letras, são filhos de turais do Brasil.
Morrinhos, terr~ qu~ também acolheu o ex-Deputado Meu Estado tem parques ecológicos de muita
Federal CelestinO Filho. importância, bastando que aqui enumere o Parque

Registro essa distinção conferida ao médico das Emas e as reservas de Chapadão de Céu, onde
Philemon Xavier de Oliveira pela Assembléia Legisla- se desenvolvem ações em favor da ecologia e em
tiva do meu Estado, que muito justamente entendeu desfavor dos que insistem em devastar, destruir, ris-
ser ele merecedor do título da cidadania honorária de car do mapa nossas matas e florestas. As autorida-
Goiás. Seu currículo profissional justifica amplamente des municipais dessa cidade goiana, contando com a
o verdadeiro sentido dessa homenagem e por que ajuda de prestimosos colaboradores ecologistas, têm
sua vida tem sido de fervoroso amor à generosa e cuidado com eficiência das riquezas naturais que en-
hospitaleira terra de Goiás, sobretudo à cidade de riquecem o território daquela região do sudoeste goi-
Morrinhos, onde constitui família e está definitivamen- ano.
te radicado.

Um terceiro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados. Com pompa e circunstância, em algumas
localidades do País, foi festivamente comemorado o
Dia do Meio Ambiente. O Ministro José Sarney Filho
ocupou uma cadeia de emissoras de televisão, em
horário nobre, para exortar os brasileiros a defende
rem nossas reservas naturais, não permitindo a des
truiçêo de nossas matas e florestas, mas sempre pro
-curando preservar essas riquezas. Aliás, diga-se de
passagem, fez muito bem.

No Congresso Nacional, foi apresentado projeto
que dá nova feição ao Código Florestal, iniciativa que
a sociedade recebeu com indignaçêo. Registrou-se,
então, um movimento de repúdio a essa nova codifi-

---cação iegal, cujo conteúdo, na opinião geral, estimula
o processo de destruição da floresta amazOnica,
sempre alvo da cobiça internacional. Todos sabem
que na Amazônia está o "pulmão do mundo", e essa
denominação não deve significar apenas um artifício

-- de retórica, mas de verdade, por assim dizer, verda
deira..

Oportuno é, entretanto, que nos lembremos da
defesa dos nossos grandes rios, principalmente os do
Brasil Central, o Araguaia, o Tocantins, o Paranaíba e
outros de capital importância para essa rica região. O
Araguaia, chamado por um sertanista goiano de rio
da vida, merece a atenção do Governo no sentido de
sua limpeza ambiental, um curso d'água que não
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tados, em que pese aos problemas relacionados à vi- Entretanto, para esse esforço de recuperação
olência, o Rio vem aos poucos reconquistando cada muito contribuiu o chamado tllrismo de eventos. Os
vez mais sua importancia no cenário internacional, congressos internacionais que se seguiram no decê-
particularmente como palco para a realização de nio que ora se encerra andavam um tanto esquecidos
grandes eventos como seminários e simp6sios inter- antes disso, quando a cidade conheceu a pior fase do
nacionais, cujo principal marco foi a Conferência esvaziamento, depois da mudança da Capital federal
Ambiental Rio-92. para o Planalto Central.

A reconquista dessa posiçêo está em sintonia Se nos últimos anos as coisas melhoraram, esta
com a vocação da cidade, com o encanto singular de é a oportunidade ideal para que o Rio consolide sua
suas belezas naturais sua boa infra-estrutura hotelei- posição de liderança nesse segmento. Para tanto, a
ra e de serviços e su~ disposição para bem receber prioridade número um é trabalhar de forma perma-
os visitantes. Essas têm sido as condições básicas nente e determinada para que a situação atual me-
que transformaram a cidade numa referência nacio- Ihore cada vez mais.
nal do turismo interno e a porta de entrada do turismo Outra providência seria a construção ou adapta-
internacional. çêo de um centro de convenções que funcione como

É evidente que muita coisa precisa ser melhora- alter~ativ~ entre o Riocentro (de grande porte) e os
da para que o Rio consolide cada vez mais essa posi- hotéiS maiores, que ~ervem como peque~os centros
ção privilegiada. A cidade tem que colocar entre suas ~e convenções. E a cidade conta com mUitas altern~-
prioridades, por exemplo, o combate sem tréguas ao tlvas para.esse fim e pelo menos três pontos com ótl-
crime organizado e ao narcotráfico para reduzir os fn- mas condições de acomodaç~o dos eventos.
dices de violência e assim melhorar sua imagem in- Uma dessas opções sena a construção de um
terna e externa. Da 'mesm~ forma, temos que buscar centro de convenções no Aterro ?a Glória, p~6~imo ao
a melhoria de sua infra-estrutura urbana principal- Museu de Arte Moderna, que Já se constitUi numa
mente em relação ao tráfego e ao transporte urbano, atração à parte para os visitante~. E ~ ar~um~nto de
além da conservação de seu acervo cultural e do pa- q.ue o Aterro é tombado pel? Patnmônlo Hlst~nco Na-
trimOnio histórico clonal não pode ser empecilho para esse proJeto. Afi-

o: nal, Brasília, a Capital Federal, também é tombada e
Se conseg~lrmos av~nçar nessas q~estões~ es- muita coisa se construiu depois disso. É s6 termos o

tar~m~s prep~rando o RIO para. con~U1stas amd~ cuidado de elaborar um projeto que não descaracter;-
maIs Significativas, como a que registrei em pronuncl- ze o conjunto e obtenha a aprovação do Património
amento anterior nesta Casa ao citar estudo do Inter- Histórico.

nacional Congress & Convent~on Associ~tion (ICC~), Por que não tentarmos, também, como alterna-
que apontou. uma melhor posIção do R~o no ra~klng tiva a adaptação de um dos dois estabelecimentos
~undlal de cidades sede de con~ress~s Inter~aclon~- militares localizados na Avenida Atlântica: o Forte do
IS. De acordo co~ o estudo, o RIO s~blU deZOito POSI; Leme e o Forte de Copacabana. Segundo especialis-
çOes nesse rankln~, passando do 30 lu~ar par~ o 12 tas, qualquer dessas escolhas seria ideal para a
no ano passado~ ficando à frente de cidades Impor- construção de centros de porte médio.
tantes como par~s, Londres e R~ma. No caso do Forte de Copacabana, a recente re-

Na oportUnidade, destaquei que não é apenas a alização do congresso da Associação de Comitês
cidade que ganha com essa importante conquista. OHmpicos Nacionais (ACNO) corrobora essa tese. O
Afinal, com o desempenho do Rio, o Brasil também evento em si e a própria organização foram elogiados
melhorou sua posição no ranking mundial, passando por todos os participantes. Para o Presidente do CCln-

do 190. lugar para o 140., entre os parses que mais se- gresso, o mexicano Mario Vásquez Rafía, e~se foi o
diaram congressos internacionais em 1999. melhor evento promovido pela Associaçao, chegando

Esses avanços, registrados principalmente a a admitir que nenhum outro congresso da entidade
partir da Conferência Rio-92, são o coroamento de poderá contar com igual cenário e estrutura.
todo o esforço e mobilização da sociedade em favor A escolha desse local acabou dando mais tran-
da recuperação econômica e cultural da cidade e do qüilidade aos congressistas, que reafirmaram as 6ti-
Estado e representa a volta por cima sobre o declinio mas condições de segurança e a beleza ímpar do ce-
que a cidade experimentou com a perda -da condição nário. Mesmo com um pavilhão improvisado, mas de
de Capital Federal e a inauguração de Brasflia. Oes- extremo bom gosto e ligado ao hotel por uma passa-
de então, o Rio viveu sua pior fase de esvaziamento. rela, o sucesso foi total. O próximo passo é trabalhar a
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elaboração de um projeto definitivo para que a cidade empreendimento comercial taubateano, localizado na
possa contar com mais uma opção para acolher o tu- regiêo do parque industrial de Taubaté, no Bairro do
rismo de eventos e, assim, melhorar sua performance Piracangaguá. Esse loteamento industrial concebido
nesse importante segmento de promoção turlstica. e implantado quando da administração do saudoso

Muito obrigado. Prefeito Guido Miné. Com muito orgulho, fui Llder do
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se- seu Governo na Cêmara Municipal de Taubaté, no

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- inIcio de minha vida pública.
tados, neste ano jubilar, quando a Igreja Cat61ica co- Lá compareceram, Sr. Presidente, expressivas
memora os 2000 anos de nascimento de Jesus Cris- autoridades do Municlpio e uma plêiade de colabora-
to, Sua Santidade, o Papa Joêo Paulo 11, na solenida- dores e anunciantes do jornal A Voz do Vale, amigos
de do Dia do Jornalista no Ano Santo - dia 4 de junho do jornalista Waldemar Duarte, que fizeram questão
último -, durante a celebração de uma missa especial de parabeniZá-lo por tão grata efeméride.
dedicada à categoria, disse que a imprensa, com sua A primeira edição do jornal A Voz do Vale veio a
influência direta sobre a opinião pública, não se pode lume no dia 111. de maio de 1948. Desde então, de
deixar reger exclusivamente pelas forças econômicas modo ininterrupto, vem sendo editado diariamente.
e pelos interesses pessoais. Nesse perlodo ajudou a formar uma legião de bons

Ao analisarmos as palavras ditas pelo Sumo jornalistas, que hoje militam nos mais variados 6r-
Pontffice, vem-nos imediatamente à mente a imagem gãos de imprensa, levando o seu talento e os conhe-
do jornalista V\Jaldemar Duarte: homem sério, bata- cimentos adquiridos no convlvio amigável com V\Ja1-
Ihador, representante mor de nossa imprensa interio- demar Duarte, o mestre querido de gerações e gera-
rana, que exerce a profissão como um verdadeiro sa- ções de muitos e bons profissionais.
cerd6cio. Sua missão é divulgar a verdade, correr Entre tantos nomes que passaram pela redação
atrás da notfcia e, através de seu noticiário, construir do combativo jornal, seria diffcil citar um ou outro, pois
O alicerce firme do desenvolvimento de nossa cidade poderlamos cometer injustiças. Simbolicamente, na
e de nossa região. pessoa do jornalista Pedro Saturnino, que foi seu re-

Há 52 anos, este tem sido o trabalho do nosso pórter, colunista, colaborador, secretário de redação
amigo Waldemar Duarte, à frente de seu jornal A Voz por longos anos, lembramos todos os que mostraram
do Vale: noticiar o dia-a-dia de Taubaté, de cidades seu talento através das páginas do jornal A Voz do
vizinhas, do Estado e do PaIs, sempre de forma séria Vale e já nos deixaram. Através de Pedro Saturnino,
e responsável, registrando nas páginas desse diário nossa saudação e a lembrança de todos quantos já
uma hist6ria viva, vivida cotidianamente. De modo partiram, mas que deixaram seu trabalho e seu talen-
que, percorrer as páginas do A Voz do Vale, nessas to registrados para a posteridade nas páginas desse
cinco décadas, é entrar em contato com o nosso pas- jornal.
sado recente, seguido pari passu por esse jornalista Do mesmo modo, gostaria de exaltar todos os
perspicaz, que nunca se abateu ante as dificuldades jornalistas e colaboradores de A Voz do Vale que aI
do seu caminhar e que soube combater o bom com- estão, continuando seu trabalho, seja em suas própri-
bate com a altivez dos grandes homens. as páginas ou em outras trincheiras, através do nosso

Ainda uma vez mais socorro-me das palavras amigo, o jornalista Levy Bretherick, pelo seu talento e
do Papa João Paulo 11, ditas na celebração do Dia do por sua cultura, marcados por toda uma vida na arte
Jornalista no Ano Santo, para quem o jornalismo "é de produzir textos primorosos que tanto agradam a
uma vocação de certa forma sagrada". E mais uma todos os seus leitores.
vez o jornalista waldemar Duarte encaixa-se nessas Levy Bretherick, merecidamente também ho-
santas palavras, pois se trata, indubitavelmente, menageado quando das comemorações do 5211. ani-
Sras. e Srs. Deputados, de um jornalista de vocação, versário do A Voz do Vale, esteve presente no nasci-
formado nas lides diárias da caça aos acontecimen- mento desse histórico jornal, tendo sido o seu primei-
tos, transformando-os no noticiário de um jornal que ro secretário de redação. Tendo iniciado sua carreira
acalenta os lares taubateanos há 52 anos, comemo- no célebre jornal taubateano Correio do Vale do Para-
rados no dia 111. de maio último - simbolicamente, o Iba, Levy também trabalhou por vários anos no jornal
Dia do Trabalho. A Tribuna e na Rádio Difusora, sempre com a mesma

Comparecemos, com muita satisfação, ao jan- desenvoltura e capacidade.
tar comemorativo do 5211. aniversário do jornal A Voz Sabemos, Sr. Presidente, como não é fácil fazer
do Vale, nas dependências do Hotel Baobá, novo jornal no interior, muitas vezes enfrentando enormes
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dificuldades econômicas, a indiferença de determina- tunidade, o falecimento de José De Angelis, estimada
dos segmentos e uma concorrência, na maioria das pessoa de nossa cidade, Taubaté. Temos na retina
vezes, desleal e injusta. Mesmo assim, Waldemar sua imagem nobre, altiva, desfilando impoluto nas
Duarte jamais se abateu. Manteve seu jornal circulan- festas populares, executando com maestria lindas
do todos os dias, superando com obstinação todos os canções sardas de sua sanfona que maravilhava a to-
obstáculos. dos. De repente, fecha-se sua biografia e José De

Uma luta iniciada ainda na época da composi- Angelis já não está mais entre nós.
ção na caixa, letra por letra, passando posteriormente José De Angelis fci um homem de múltiplas
pelas velhas linotipos, o chumbo derretido, placa por qualidades e atuações na comunidade taubateana.
placa, montando páginas e imprimindo em máquinas Homem do campo, pecuarista dos mais respeitados,
planas. P~rrodo. da impressão a quente, chamado liderança rural e rotariano, soube como poucos seguir
nas rodas jornalistas de chumbão, e!a que so~ente o ideal de servir. Proprietário da Fazenda Capaúba,
há pouco Waldemar ~uarte c~nsegUlu superar, Inau- localizada no Bairro do Registro, Jogo percebeu que
gur~ndo nas su.as ofiCinas o sistema o~-set e a com- poderia dar muito mais de si pela sua categoria e, as-
POSI~ão eletrÔnica, com o que há de mais moderno na cendendo paulatinamente dentre seus pares, chegou
atualidade. a Juiz Classista do Trabalho, tendo oportunidade de

Waldemar Duarte e A Voz do Vale estiveram realizar notável trabalho de conciliador.
presentes nos momentos ma!s.significativos e impor- Alegre e festivo, sua sanfona era de iniguaJável
tantes d~ Taubaté, nesses ultlmos 5~ a~os. ~e al- sucesso nas festas populares, tanto na cidade como
guém qUiser saber de fato a nossa hlstóna mais re- na roça. Ali ele encantava a todos com suas melodi-
cent~, ~asta folhear sua~ col~ções de cap~s duras, as, transmitindo a pureza de nosso cancioneiro. Seus
prec'o~'dad~ que esse Jornalista, C?m senedade e saraus foram inesquecfveis e ficarão para todo o
profiSSionalismo, legou à nossa cidade.. Somente sempre como a marca de um ser humano na verda-
uma pessoa com a co~agem e a determ,"açã~ de deira dimensão da humanidade, feliz e verdadeiro,
~aldema.r Duarte podena ser o condutor dessa hlst~- amante da natureza e em harmonia com seu tempo e
na de mUita luta, mas também de resultados tão POSI- t
tivos. com sua gen e.

Parabéns, Waldemar Duarte, por honrar a nos- No ~ia 25 d~ abril último, .~r. Pr~sid:nte, José
sa cidade e a nossa região com essa nobre missão, De Angehs nos deiXOU..Com~ diria .GUlmaraes .Ro~a,
com essa sagrada vocação jornaHstica, consubstan- ~ncantou-se. Nest~s ~oltes frias de junho, no pnmelro
ciada nas páginas de nosso querido A Voz do Vale. Inverno de festas JUnlnas sem a sua presença, por

Sr. Presidente, S~....'! e Srs. Deputados, tratarei certo ele estará I.á no firmamento, c?m su~ sanfona,
agora de outro assunto. A perda de um ente querido encantando o Criador com sua magia musIcaI.
sempre deixa em nós uma lacuna irreparável. Muitas Ficam aqui entre nós seus exemplos de cida-
vezes, somente na sabedoria da Brblia Sagrada é dão, sempre demonstrados por esse homem probo,
que encontramos conforto, como esta maravilhosa li~ juntamente com sua esposa, D. Orsola, seus familia-
ção: "Irmãos, não fiquem tristes por aqueles que mor- res - aos quais rendo minhas condolências, na pes-
reram, como fazem as pessoas que não têm esperan- soa de nosso amigo, o seu filho Bi/iH -, na certeza de
ça. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, da mes- que jamais será olvidado. Sempre haveremos de nos
ma forma cremos que aqueles que morreram em Je- lembrar de seu trabalho social importante, desenvol-
sus Deus vai conduzir para a sua companhia". vido junto à comunidade taubateana, como na Camis-

A vida é cheia de enigmas que, para nós, sim- são Municipal de Entorpecentes, no Conselho de De-
pies mortais, são muito diffceis de ser entendidos. fesa da Criança, no Conselho Tutelar do Menor, na
Quando perdemos uma pessoa que prezamos fica- APAE, onde foi o ide~lizador do. Projeto
mos profundamente abatidos e dificilmente aceita- Bem-Aventurança, desenvolVIdo em parceria com o
mos essa ordem natural das coisas. Sabemos que faz Rotary Internacional.
parte da essência humana nascer, crescer e morrer, Taubaté perdeu, com José De Angelis, um de
porém nunca estamos suficientemente preparados seus mais dinêmicos e entusiasmados filhos. Como
para aceitar a perda das pessoas que nos são caras. lembrança desse cidadão, cujas ações hão de per-

A morte é de certa maneira uma impossibilidade manecer como exemplo para as novas gerações, re-
que de súbito se torna realidade. Debruço-me sobre gistro nos Anais da Câmara Federal esta minha sin-
esse pensamento de Goethe ao registrar, nesta opor- gela homenagem póstuma, encerrando-a com suas



Felizmente, o cidadão brasileiro não tem estado
sozinho nessa luta. Grandes empresas vêm dando
inequívocas demonstrações de que é preciso valori
zar o individuo, a sua famflia e o meio em que vive, de
maneira que a satisfação percorra todos os campos
de sua vida. A busca desenfreada de lucros financei
ros não é mais o único tom no diapasão da competi
ção comercial.

Por isso, a General Motors do Brasil, por inter
médio do Instituto GM, tem recheado seu cotidiano
com inúmeras e louváveis ações de cunho social. Me
diante parcerias com entidades de diversas áreas,
estão sendo desenvolvidos projetos educacionais,
culturais e sociais em comunidades carentes da
Grande sao Paulo e também fora do Estado.

Aliado ao Conselho da Comunidade Solidária,
ao Ministério da Educação e à Universidade de Brasl
lia, o Instituto participa do "Alfabetização Solidária",
dando assistência à cidade maranhense de Araioses
- detentora de um dos piores indices de analfabetis
mo nacional-, e os resultados apontam para a média
de 250 novos alfabetizandos a cada seis meses.

Sinto, compreendo e sei por experiên
cia que o Reino de Deus está dentro de nós.
Jesus não precisa de livro nem de doutores
para instruir as almas. Ele, o Doutor dos
Doutores, ensina sem ruldos de palavras.
Nunca o ouvi falar, mas sinto que está den
tro de mim a cada instante. ~ quem me ori
enta e inspira o que devo dizer ou fazer.
Descubro-o exatamente no momento em
que tenho necessidade de luzes até então
nunca vistas; não muitas vezes durante as
oraçOes, que são abundantes, mas no meio
das ocupações do meu dia.

Descanse em paz, José De Angelis, que Tauba
té jamais o esquecerá!

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, uma sociedade que respeita seus integrantes
e que lhes permite gozar a vida com qualidade é so
nho comum daqueles que desejam um mundo me
lhor, economicamente mais desenvolvido e social
mente mais justo.

O exerclcio da cidadania vai além da simples
luta pelo pão de cada dia e pelo abrigo. Significa
mais. Significa participar efetivamente da comunida
de, tomar parte das decisões e também colher os fru
tos.
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próprias palavras, escritas dias antes de seu passa- O Programa Parceria para uma Educação Me-
mento: Ihor, desenvolvido em conjunto com a Congregação

das Irmãs Franciscanas Angelinas e a Ação Comuni
tária do Brasil, atende crianças da comunidade de
Heliópolis, na Grande São Paulo, e objetiva preparar
a criança para o ingresso no ensino de primeiro grau,
minimizar a evasão escolar, disseminar princlpios éti
cos e morais e diminuir o grau de violência e agressi
vidade.

O Projeto Semear diz respeito à orientação edu
cacional e profissional, à reintegração da criança à fa
mllia e à promoção de atividades culturais, de lazer e
esporte. O IGM atua com a Universidade Metodista
do Estado de São Paulo e a Associação Civil Juventu
de Esperança do Amanha, no Municlpio de Santo
André.

A interação com o meio ambiente também é pri
vilegiada pelo Instituto General Motors. Mediante o
"Descobrindo a Natureza", fruto de parceria com o
Instituto de Botênica de São Paulo, pretende-se pre
servar espécies vegetais, resgatar o interesse na pre
servação do verde e difundir conhecimento sobre as
espécies vegetais.

A área de atuação do Instituto GM estende-se a
entidades como a Associação de Assistência à Crian
ça Defeituosa - AACD e o Hospital do Cêncer, que
têm recebido doações significativas, ajuda mais do
que bem-vinda na diflcil missão de prestar assistên
cia à saúde com objetivos meramente filantrópicos.

-srs: Deputados, fiz citação de apenas alguns
dos programas encabeçados pelo Instituto GM. Há
muitos outros, igualmente importantes, como os pro
jetos de preservação ambiental, que englobam tanto
o tratamento de efluentes quanto a reciclagem de ma
teriais e o gerenciamento qurmico, e os projetos inter
nos, voltados para o bem-estar dos funcionários da
empresa.

Eis, portanto, exemplo que deve ser copiado à
exaustão, pois. desde 1925, ano em que a General
Motors se instalou no Brasil, até os dias atuais, a em
presa não economizou em esforço, em trabalho e so
bretudo em confiança no Brasil.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sre- e Srs. Deputados, a comunidade de Porto Velho,
com uma população que já ultrapassa os 350 mil ha
bitantes e com 180 mil eleitores, está dando mostras
de que quer mudanças na administração municipal.
Hoje, em qualquer pesquisa séria que se faça, em
todos os recantos da cidade, o Deputado Estadual
Everton Leoni, L1der do PSDB na Assembléia Legis
lativa, é apontado pela grande maioria como o futuro



o SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"i.
e Srs. Deputados, esta semana foi comemorado o Dia
Mundial do Meio Ambiente. Em todos os Estados, es
tudantes marcaram a data realizando atividades pela
preservação do meio ambiente.

No Rio de Janeiro não temos muito o que come
morar, pois nesta semana apareceram manchas no
mar da Barra da Tijuca e mau cheiro na Lagoa de Ma
rapendi. Esses são alguns dos últimos acontecimen
tos que marcaram a semana e que não-mereoem eo~

memoração por parte do povo carioca. A eles se so
mam mazelas ambientais crônicas da cidade, como a
poluição por esgoto da Lagoa Rodrigo de Freitas, um
dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro; a po
luição da Baía de Guanabara - recentemente, com
milhões de litros de petróleo; e agora as efluentes in
dústrias, cada vez em maior escala, passaram a con
taminar a baía com todo tipo de substância tóxica e
com cargas orgânicas.

Sr. Presidente, não podemos deixar de lembrar
a Lagoa de Maricá, hoje um verdadeiro depósito de
esgoto a céu aberto, recebendo esgoto de todo o Mu-

Com um programa de governo em elaboração,
Everton pretende revolucionar o Gov~rr:J.o Municipal,
criando, por exemplo, um sistema de administração
regional en que a Prefeitura estará presente nos mais
importantes bairros da cidade, com toda a sua estru
tura. Pretende também criar a Secretaria da Juventu
de, para dar atenção muito especial aos milhares de
jovens de Porto Velho, até agora esquecidos. Everton
quer ainda priorizar a saúde pública, fazendo com
que os postos funcionem 24 horas por dia. Quer estar
presente, de todas as formas possíveis, nas discus
sões que busquem solução para os problemas da se
gurança pública, no combate efetivo ao desemprego
e em tantos outros setores frágeis da nossa Capital.
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Prefeito. Mais que isso, alguns dos principais partidos Hoje, com o apoio já definitivo da metade da
polfticos com atuação destacada na Capital já decidi- bancada federal de Rondônia, o Deputado Everton
ram coligar-se com o PSDB. Entre eles, o Partido Tra- Leoni caminha célere para ser o grande vencedor da
balhista Brasileiro, o Partido Popular Socialista e o corrida municipal rumo ao Palácio Tancredo Neves,
Partido da Social Democracia Cristã. Há ainda, Sr. com o seu trabalho, o seu dinamismo e o apoio de to-
Presidente, a possibilidade de que novos partidos ve- das as lideranças e bases dos partidos coligados.
nham a se somar a essa frente política liderada pelo Na condição honrosa de Presidente do Diretório
PSDB, que pretende assumir a Prefeitura de Porto Estadual do PSDB, faço questão de registrar essas
Velho e dar à nossa Capital e à sua sofrida população adesões à candidatura do Deputado Everton Leoni e
um novo tipo de governo: moderno, atuante, voltado de acrescentar que o PSDB tem condições de eleger
para os mais necessitados. Prefeitos em várias outras cidades importantes do

Obviamente que a liderança popular do Deputa- Estado, como Ji-Paraná - onde certamente será ree-
do Everton Leoni foi conquistada graças a muito tra- leito o Prefeito IIdemar Kusler -, Guajará Mirim, Can-
balho, a muita dedicação aos problemas dos bairros e deias do Jamari, Espigão. D'O~ste, Colorado do Oes-
das famflias menos favorecidas, com uma atuação te, Alto A~egre do Par~cls, Vllhen~ e tantos outros,
que se vem destacando na vida pública de Porto Ve- com candidatura própna ou em coligações. ~a mes-
lho há mais de sete anos. Como homem público e ma forma, o PSDB está oferecendo à comunidade de
membro atuante do PSDB Everton tem trabalhado todos os Municípios de Rondônia uma nominata de
no sentido de demonstrar que é viável mudar para ca~didatos de alta qualid~d.e, ~ue irão disputar as ca-
melhor nossa cidade e principalmente os bairros, que delras nas Câmaras Municipais.
estão abandonados pelo Poder Público há muitos Enfim, Sr. Presidente, esta nova perspectiva po-
anos. Iítica em nosso Estado, com a ascensão irrefutável do

ProfissionaJmente, como jornalísta, radialista e PS~B,. tanto no int~rior como na. Capital, só nos deixa
homem de televisão Everton tem feito um trabalho satisfeitos. Há mUIto trabalho ~Inda pela fre.nte, mas

'tá' í ' b fi' d . temos certeza de que a comunidade rondonlense es-
comum no mpar, se~pre ene IClan o os mais p~- tará conosco nesta caminhada.
bres. Só para exemplificar, seu programa de televl- "
são, recentemente, liderou uma grande campanha de Era o que tmha a dizer.
distribuição de alimentos para várias famílias de Muito obrigado.

-ex . . , derllitidos sem di-
reito algum, que,estavam até passando fome.

A adesão, portanto, de várias siglas à sua
pré-candidatura, que certamente será oficializada na
convenção que realizaremos este mês, é uma de
monstração clara de que várias forças polfticas im
portantes acreditam no candidato e sabem o que ele
pode fazer para mudar para muito melhor nossa Capi
tal.



Foi possível, assim, observar muito de perto um
processo eleitoral que, não fosse sua informatização
- embora pura fraude -, nos teria lembrado por inteiro
a forma como vota nosso povo, naquelas lonjuras que
Tancredo Neves chamava, muito acertadamente, de
grotões.

Nem só isto, no entanto, é entristecedor. Havia
mais. O Estado peruano, dada a forma como vêm
sendo conduzidas as questões nacionais, está des
troçado. Talvez nem no tempo da colonização a ex
clusão social tenha sido assim tão aberrante. Lima, ci-
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nicípio. É uma das maiores lagoas do Estado, esten- professores do Ceará decidiram ingressar com uma
dendo-se por todo o Municlpio até a praia de Ponta ação civil pública na Procuradoria Regional do Traba-
Negra. lho contra os contratos temporários. A Assembléia

Como se não bastasse a poluição hídrica que Legislativa do Estado do Ceará deve aprovar amanhã
atinge as praias e lagoas de todo o Estado, também um índice de 6% para os reajustes, muito distante das
está aparecendo no topo da lista a destruição da Mata necessidades dos que garantem o ensino público.
Atlêntica para expansão de favelas e construção de Faço, desta tribuna, um apelo público ao Gover-
condomínios irregulares. nadar Tasso Jereissati e ao Prefeito de Fortaleza, Ju-

Há anos não existe nenhuma medida séria de raci Magalhães, pela abertura de negociaçOes que
contenção desse desmatamento, o que se constitui contemplem com seriedade as reivindicações dos
num problema praticamente insolúvel e também au- professores - em greve porque não lhes restou outra
menta o lançamento de esgotos nos rios que desá- alternativa. Os fatos têm demonstrado fartamente
guam em lagoas e praias. que o grau de tolerência da população está esgotado.

Tenho esperança de que nos próximos anos Pela intransigência, responderão os senhores, pois
esta data seja realmente comemorada pelo povo cari- não há mais a quem responsabilizar fora do âmbito de
oca, com os cartões postais da cidade dentro dos pa- ação do atual Governo e de sua politica de destruição
drões ambientais desejados pelas organizações am- nacional.
bientais, e que o Rio de Janeiro volte a ser um paraíso É o que tenho a dizer.
de belezas naturais, retornando com força o turismo O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
nacional e o internacional. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sre-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs. e Srs. Deputados, tive a oportunidade única de acom-
Deputados. panhar o segundo turno das eleiÇÕes peruanas, como

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. observador indicado pela Cêmara. Não se deve de-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrM duzir daí que tenha desejado ver por cima o processo
e Srs. Deputados, a situação brasileira mostra um rá- eleitoral. Muito pelo contrário, porque, na verdade,
pido processo de deterioração. O quadro de indigên- atravessei grande parte do território peruano, quase
cia se amplia, o flagelo do desemprego e do arrocho sempre por estradas as mais incríveis, saindo de Rio
salarial se aprofunda e a desolação se estende por Branco, no Acre, passando por Brasiléia e Assis Bra-
todo canto do Brasil. Numerosas categorias em greve sil, ainda naquele Estado.
mostram que é intolerável a persistência da atual polí- A entrada se deu pela BoHvia - Bolpebra. No
tica. Ninguém aceita mais a continuidade de um Go- Peru, passamos por lIiapari, Puerto Maldonado, Cus-
vemo que remete dezenas de bilhões de dólares para co, Quinze Mil, Puno (do lado peruano do Lago Titica-
financiar a agiotagem internacional e a bolha financei- ca), 110 (porto do Pacífico) e finalmente chegamos a
ra dos Estados Unidos, enquanto a educação e a saú- Lima. Saindo da Amazônia brasileira, atravessei a pe-
de morrem de inanição. ruana. Depois, passando pela Transcordilheira, che-

No Ceará, cinco professores entraram no seu guei a Lima.
122 dia de greve de fome, acompanhando a paralisa- Que dizer dessa estrada que sai do chão ama-
ção da categoria nas escolas públicas do Estado e do zônico, vence mais de 4.000 metros de altitude e nos
Município de Fortaleza por um reajuste de 50,83% em lança no Pacífico? Vale observar que está sendo
suas perdas salariais; pelo fim da precariedade de construída por empresa brasileira - a Andrade Gutier-
7.000 contratos na rede estadual de ensino, com a rezo
nomeação de 4.500 docentes aprovados num con
curso público realizado em 1997, além de um novo
concurso para preencher as vagas restantes; pelo
cumprimento da Lei do Piso Salarial do Magistério e
pela realização das promoções suspensas desde
1995; pelo fim do reinado em expansão do Telensino
e do Telecurso 2000; pelo repasse das verbas devi
das à educação, entre outras reivindicações de pri
meira linha em seu movimento.

Indignados com a persistência da atual situação
- dramática sob qualquer êngulo de observação -, os



Concedo a palavra ao Sr. Deputado Wilson San
tos, do PMDB.

O SR. WILSON SANTOS (Bloco/PMDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Sras.
Deputados, abordarei nesta tarde vários temas que
reputo da maior importância para o País, particular
mente para minha cidade, Cuiabá, Capital do Estado
de Mato Grosso.

Sou um cidadão comum. Estou aguardando
desde 1995 a tao prometida e propalada reforma tri
butária. Não é posslvel um país como o nosso pagar
aproximadamente um terço de todo o seu Produto

v- GRANDE EXPEDIENTE

ao
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dade beHssima, está favelizarla por completo, já que hegemônicas, de si empobrecedoras, de uma boa e
a miséria no campo não permite que ali sigam viven- sã política externa, passasse a trazer, de pronto, o
do populações indígenas, senhoras da região desde Chile e a Bolívia para o Mercosul. Com isso, a ele
muitos séculos antes de Colombo, antes dos conquis- agregando toda a comunidade andino-amazônica,
tadores espanhóis. com o que teríamos não apenas um Mercosul fortale-

AJejandro ToJedo, um cholo - nome histórico cido, mas enlarguecido e até mais dinâmico e mais
dado aos mestiços, melhor dizendo, a 80% da popu- eficaz, que poderia ser o Amercosul.
lação do paIs -, soube centralizar para suas propos- Mas não é só, Sr. Presidente. A crise peruana
tas o desalento e a revolta da população. Somente traz lições importantes. O Sr. Fernando Henrique, se
não soube liderá-Ias, até porque, bem examinado, guarda intenções de um novo mandato, ainda que por
seu projeto polftico não tinha diferenças sensíveis meio de um parlamentarismo de ocasião, pode devol-
frente ao populismo desbragado de Fujimori. ver esses sonhos às regiões oníricas de onde saíram.

Caminhos tortuosos e viciados levaram os peru- Qualquer atitude nessa direção será de imediato en-
anos ao segundo turno das eleições presidenciais. tendida como uma fujimorização, rejeitada até mes-
Caminhos que vêm sendo montados há anos, desde mo pelo povo que a engendrou e, nos primeiros anos,
quando o Sr. Fujimori inovou, digamos assim, em ma- a apoiou. Nem Fernando Henrique, nem, aliás, qual-
téria de golpes de Estado e inventou, para seu acen- quer outro soba nessas Américas será capaz de levar
drado populismo, o nome de democracia peruana, o adiante esse projeto, porque, aceite-se ou não aquele
que é impossível aceitar. Democracia é um valor uni- resultado eleitoral- e não o aceito -, ali a democracia
versal. Cada vez que a ela se adiciona qualquer adje- vem a ser fortalecida. A população, não tenho dúvida,
tivo nada mais se está fazendo do que apequenan- livrou-se daquela letargia gerada por um populismo
do-a. O Peru, aliás, está aí como exemplo. comprovadamente incapaz de resolver os problemas

A fraude montada para essas eleições decorria do povo peruano. Agora, esse mesmo povo nas ruas,
do processo mesmo de governar que o Sr. Fujimori falidos os partidos tradicionais, mas, de logo, substi-
implantou, valendo-se, para isso, de um entorpeci- tuídos por outras organizações da sociedade civil que
mento social decorrente de anos e anos de explora- estão melhor sabendo exprimir os anseios populares,
ção oligárquica, de abandono total das tradições e deixará Fujimori debaixo de mais estrita observância.
culturas de um povo pré-colombiano, do horror gera- Não que se pretenda um país imobilizado pela
do por uma guerrilha que parecia já não ter outro pro- violência ou pela desobediência civil - isto de nada
pósito senão o de aterrorizar populações indefesas, adiantaria -, mas um país novo, no comando de seu
no mais das vezes, excluldas por completo de qual- destino, institucionalizando um processo efetivamen-
quer processo social. Tudo isso gerou um caldo de te democrático, contra o qual, não obstante eleito, o
cultura que permitiu engambelar todo um povo, caído Sr. Fujimori não poderá apresentar suas conhecidas
por completo nos braços de um populismo delirante objeções.
em promessas, pífio, por isso mesmo, mas cheio de Muito obrigado pela atenção.

empáfia. . .. " O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se
As pressões internacionais, se consegUiram Im-

pedir que a fraude se manifestasse por completo no
primeiro turno, já mais nada conseguiram no turno fi
nal. Foi um "lavar as mãos" inconsistente, estribado
no princIpio da não-intervenção - princípio simpático,
mas que não se sabe se mais simpático a Fujimori ou
ao povo do Peru.

Assim agiu o Brasil. Fernando Henrique, não te
nho dúvida, deixou claro seu projeto. Abandonou a
proposta de conseguir um assento para o Brasil no
Conselho de Segurança da Onu, em troca de uma li
derança, agora manifesta, na Oea. A proposta junto à
ONU poderia parecer megalômana. Na Oea soaria
como plausrvel. Mas, por mais que isso possa agra
dar ao ego pantagruélico de nosso Presidente, S. Ex!
melhor faria se, deixando de lado essas pretensões
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Interno Bruto em impostos aos Municípios, aos Esta- - que, no seu tempo, já se referia à necessidade de
dos e à União. reformas de base no Brasil.

O Brasil tem hoje mais de cinqüenta impostos Penso que a reforma tributária deve ser aprecia-
diferentes e uma das cinco maiores cargas tributárias da por esta Casa este ano. Li artigos sobre o assunto,
do planeta. A sonegação neste País é a maior do dentre os quais um do Deputado Marcos Cintra, espe-
mundo. Por isso não é raro encontrar empresário ou cialista na matéria e radicalmente contra a proposta
comerciante afirmando que, se pagar rigorosamente apresentada pelo Relator Mussa Demes, em quase
todos os impostos, quebrará. Então, precisa "dar um todas os aspectos. S. Ex!- é contra, por exemplo, a
jeitinho". que os Municípios percam o ISS, um dos tributos

A base tributária deve ser ampliada, e a carga mais importantes para essa esfera administrativa,
de impostas, na minha concepção, reduzida. Par con- pois o setor de prestação de serviços é um dos que
seqüência, um profundo combate à sonegação é uma mais crescem não só nos Municípios, mas também
das principais medidas que devem ser tomadas pelos no mundo todo.
Governos. Com ampliação da base tributária, forte Sou de uma Capital cuja base econOmi-
combate à sonegação e redução do número de tribu- co-financeira é primordialmente o setor de prestação
tos e de suas alfquotas, teremos plenas condições de de serviços. Lá não há indústrias, não há pecuária,
fazer a reforma tributária. não há agricultura. Na Capital mato-grossense vivem

Sr. Presidente, ao longo desta semana, os prin- quase 600 mil irmãos meus, e a principal fonte de ar-
cipais veículos de comunicação do Brasil deram des- recadação da cidade é a setor de prestação de servi-
taque especial ao tema "reforma tributária". Ontem à ços. Pela proposta do Deputado Mussa Demes o ISS
noite, os Líderes partidários da Câmara das Deputa- desaparece para dar lugar ao Imposto sobre Valor
dos, o Ministro Pedro Malan e o Secretário Everardo Agregado -IVA, que não necessariamente substituirá
Maciel estiveram reunidos na residência do Deputado à altura o ISS, também um imposto novo, mas já de
Michel Temer, Presidente desta Casa, estudando um domínio dos governantes.
caminho para a votação, neste plenário, da proposta Apelo para os Srs. Líderes e \?ara o Presidente
de reforma tributária. E, após cinco anos, mais uma da Casa no sentido de que a Câmara vote a matéria.
vez, concluíram nessa reunião que não deveremos Depois de cinco anos de debates, de idas e vindas,
apreciar essa proposta neste semestre, ficando o não é possível assistirmos a mais uma prorrogação.
assunto para o segundo semestre, a partir do mês O Governo Federal precisa posicionar-se claramente
de agosto. Como em 1995, em 1996, em 1997, em diante da proposta de reforma tributária. O provável
1998 e em 1999, poderemos encerrar o ano 2000 receia de perda de arrecadação pode não passar de
também sem a apreciação, pela Câmara dos Depu- um simplório fantasma. É possível preservar a arre-
tados, da tão propalada e necessária reforma tribu- cadação diminuindo impostos e alfquotas e aumen-
tária. tando a máquina administrativa no combate à sone-

Por incrível que pareça, o relatório apresentado gação, desonerando o setor produtivo e intensifican-
pelo Deputado Mussa Demes é extremamente con- do a fiscalização no setor de consumo. Essa matéria
testado pelos Parlamentares especialistas na matéria importante, Sr. Presidente, constituiu a primeira parte:
e não obtém, par parte do Governo Federal, o respal- do meu pronunciamento.
do suficiente para sua aprovação. Após cinco anos de Quero também abordar tema objeto de um pro-
tramitação da matéria nas Comissões desta Casa e jeto nosso nesta Casa: o fim das listas tríplices para
depois de se ter sido adiada por três vezes a entrega nomeação dos reitores nas universidades públicas
do relatório, finalmente ele chegou às mãos do Presi- brasileiras.
dente da Casa, mas a matéria, no seu cerne, na sua A sre. Nair Xavier Lobo - Permite-rne V. Ex!. um
essência, não é consenso na Câmara Federal. aparte, nobre Deputado?

Eu, Deputada de primeiro mandato, vindo do O SR. WILSON SANTOS - Com todo o prazer,
Estado de Mato Grosso, gostaria imensamente de ver Deputada Nair Xavier Lobo.
o País debatendo as reformas de base necessárias. A Sr!. Nair Xavier Lobo - Deputado Wilson
E ao dizer isso lembro aqui o velho e saudoso Santos, ilustre representante do Mato Grosso,
ex-Presidente João Goulart- a causa de sua morte é Estado vizinho do meu querido Goiás, parabenizo
objeto de investigação de mais uma Comissão insta- V. Ex!. pelo importantíssimo assunto que traz hoje a
lada nesta Casa. Provavelmente, S. Exa. foi vítima de debate. Somos colegas também na luta pelo turismo,
esquema orquestrado pela famosa Operação Condor e é com relação a esse setor que quero enfocar o pro-
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blema levantado por V. Ex! Sabemos que ele existe Sr. Presidente, apresentei nesta Casa projeto
em todos os setores - prestação de serviços, como de lei que extingue definitivamente as famigeradas
no exemplo dado por V. Ex! sobre o Mato Grosso, in- listas trlplices exigidas pelo Ministério da Educação
dústria, agricultura etc. -, mas gostaria de ater-me ao para a nomeação dos reitores das universidades pú-
turismo, porque aI falo como coordenadora da Frente blícas brasileiras. No Rio de Janeiro, houve eleição
Parlamentar do Turismo desta Casa. Aguardamos para reitor. A comunidade compareceu, debateu, vo-
ansiosamente que a reforma tributária venha a apre- tou e elegeu determinado cidadão. Simplesmente, o
sentar ao Brasil um novo momento para a vida produ- MEC não acatou a decisão majoritária da comunida-
tiva nacional, fazendo com que o PaIs cresça. Esta de universitária e nomeou outra pessoa, que nada ti-
Casa precisa cumprir esse dever. E V. Ex! ao levantar nha a ver com o processo. Na Bahia e no Pará esses
sua voz nesta tribuna, faz um alerta a nós Parlamen- episódios se repetiram. Por quê? Porque o MEC pos-
tares que estamos atentos a esta questão, no sentido sui uma legislação que permite que se possa esco-
de que precisamos ser ouvidos e de que a Câmara Iher, dentre os três encaminhados, qualquer um, inde-
Federal e o Congresso Nacional precisam dar de pre- pendentemente do critério eleitoral. Isso é resqulcio
sente ao Brasil o cumprimento desse dever de reali- do regime militar. É amostra de que ainda temos mar-
zar uma reforma tributária no PaIs. Falava eu sobre o cas históricas da ditadura militar no Brasil.
turismo apenas para engrandecer o papel de V. Ex! a A universidade é justamente esse centro de ex-
respeito dessa grande indústria do Brasil, que pode celência que deu ao PaIs grandes idéias, destinos
ocupar o primeiro lugar no mundo, na exploração des- para o seu desenvolvimento e contribuições em todos
se setor. Apenas para ilustrar a urgência desse tema os setores. Aliás, quem dirige o PaIs, o professor e
que traz V. Ex! hoje ao debate, quero dizer que todos sociólogo Fernando Henrique Cardoso, tem por pro-
aqueles que militam no setor da gastronomia estão fissão a cátedra. É, por profissão, do magistério.
ansiosos para sair da condição de pagadores de Exatamente onde nasceu e renasceu a demo-
Imposto de Circulação de Mercadorias e passar à cracia, Deputada Nair Xavier Lobo, deparamo-nos
condição de contribuintes do Imposto Sobre Serviços, agora, no final do século XX e no inIcio do século XXI,
porque é bem sabido hoje que a gastronomia é uma com resqulcios da ditadura. Por isso apresentei recen-
prestação de serviços e não uma circulação de mer- temente projeto de lei que objetiva a extinção da lista
cadorias. Veja V. Ex!- que o meu aparte é apenas para triplice para a escolha de reitores, respeitando-se a
ilustrar o quanto é urgente esta questão e quantas vontade soberana, majoritária e democrática dos três
distorções existem e que vêm prejudicando a produ- segmentos que compõem a comunidade universitária,
ção do nosso PaIs, solapando o lucro dos empresári- que são servidores, estudantes e professores.
os e nos colocando em débito com a sociedade. Pre- O Sr. Rubens Bueno - V. Ex! me permite um
cisamos mais do que nunca, urgentemente, de aten- aparte?
der ao apelo que V. Ex! faz hoje, trazendo o mais rápi- O SR. WILSON SANTOS - Com todo prazer,
do posslvel à pauta a reforma tributária. Parabéns a Deputado.

V. Ex!. O Sr. Rubens Bueno - Deputado Wilson San-
OSR. WILSON SANTOS - Deputada NairXavier tos, V. ExI' traz ao plenário desta Casa debate sobre

Lobo, agradeço a V. Ex!. o aparte, que só enriqueceu algo que julgamos de fundamental importância: não
nosso pronunciamento. E acrescentarei um dado: o Go- apenas a democracia representativa daquilo que é
vemo do Estado do Mato Grosso cobrava 17%; depo- formal, dos partidos polfticos. É evidente que temos
is, passou a cobrar 15%; e finalmente, 12% de ICMS de levar isso para as diversas instâncias, tantas quan-
sobre a carne no Estado. Arrecadava "X" com 12%. tas forem necessárias, para democratizar o PaIs em
Reduziu a alfquota de 12% para 2% e passou a arre- seu todo. Em 1983, o então Governador José Richa,
cadar "3x". Será posslvel que nossos governantes do Paraná, fez valer, por intermédio de decreto de sua
não entendem que têm de estabelecer uma relação autoria, as eleições com lista trfplice em todas as as-
de parceria com a sociedade, que não podem ver os colas da rede pública do Estado. Fato interessante é
empresários como galinhas de ovos de ouro, de que, em um primeiro momento, em junho de 1983,
quem se tem de tirar tudo, a toda hora? Eles têm, sim, nada menos do que 1 milhão e 800 mil eleitores parti-
de estabelecer com os empresários uma relação de ciparam da eleiçêo. Mas, quando a lista trlplice che-
parceria, dando-lhes condições para que produzam e gou às mãos do Governador, tendo passado pelas
ao mesmo tempo devolvam ao Estado aquilo que é mãos do Secretário de Educação, ele não nomeou os
posslvel ser devolvido. mais votados; apenas 2%. Em 98% das escolas, o
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então Governador José Richa não nomeou os mais Há mais de um ano e meio, Deputado Marçal Fi-
votados nas eleições. Portanto, o processo se des- lho, ela vem tentando um empréstimo junto à Caixa
moralizou por ar. Apresentamos projeto de minha au- Econômica Federal para colocar sua folha de paga-
toria - a Lei das Eleições Diretas nas escolas do Pa- mento em dia, para quitar seus débitos com fornece-
raná -, que no ano seguinte foi aprovado na Assem- dores. Alguns, de gêneros de alta necessidade, como
bléia Legislativa, e a lei vigeu a partir de então. Isso oxigênio e materiais para cirurgia, que não podem es-
começou a andar pelo PaIs, sendo o Distrito Federal perar - e não esperam. Precisa quitar atrasos no pa-
um exemplo. Com relação ao ensino superior, foi gamento de encargos sociais, FGTS, INSS. A Caixa
aprovado na ocasião projeto do então Deputado Már- Econômica Federal, que criou uma linha de financia-
cio Almeida, hoje Vice-Reitor da Universidade de mento para as Santas Casas do Brasil inteiro, há mais
Londrina. Parabenizamos V. E>r' pelo projeto de sua de u~ a~o e ~eio apr.ecia as contas da Santa Casa
autoria, que está defendendo, e esperamos que isso de MISenc6r?la d~ CUiabá. Contudo, a cada mês há
ocorra para valer, porque o processo de educação uma nova eXigência, a cada semana um novo número.
não é apenas de responsabilidade do Prof. Wilson ou Recentemente, uma nova diretoria assumiu fun-
do Prof. Rubens enquanto Deputados, mas da socie- çOes, cortou custos, renegociou com fornecedores,
dade, de todos n6s. Por isso, é preciso chamar a co- diminuiu o custeio, conseguiu colocar em dia a folha
munidade para eleger seus diretores e reitores, para de pagamento, incorporou a Santa Casa ao REFIS,
fazer valer a responsabilidade de todos. Quero soli- dando solução aos débitos do INSS. Mas, infelizmen-
dariza-r-me com V. Exa., parabenizá-Ia por seu proje- te, não conseguimos uma solução positiva da Caixa
to e sobretudo lembrar que Mato Grosso tem V. Exa. Eco.nômica Federal de Mato Grosso nem em âmbito
como representante à altura, advogando projeto de nacional.
suma importância para o processo democrático. Mui- Sr. Presidente, nestes minutos finais de meu
to obrigado. discurso, faço um apelo ao Presidente da Caixa Eco-

a SR. WILSON SANTOS _ Muito obrigado, De- nômica Federal, Dr. Emilio Carazza~, no sent!d~ de
putado Rubens Bueno do PPS do Paraná. que estude de forma bastante especial a possl~l"da-

. ' . de de atender todas as Santas Casas do BraSIl. De
Sr. Presl~ente Mar~1 Fllh?, em Mato Gross~, modo especial, que olhe com carinho a situação da

venceu as el~lções, depOIS de vinte anos, um can~l- Santa Casa de Miseric6rdia de Cuiabá, que atende
da~o da OpOSição: o Prof. Paulo Speller. Entretanto, Já não s6 os doentes daquela cidade, mas também os
eXistem rumo~es de que a nossa bancada federal.não que vêm do interior do Estado, de Rondônia, do Acre
tem compromlss~ com su~ posse.. Ent~o, aproveito o e até da Bolfvia, uma vez que se trata de um hospital
momento ~ara dizer à minha universidade federal, de referência regional. Assim espero, uma vez que to-
?nde fiz dOIS cursos, que o Deputado Wilson San~os dos os documentos já foram entregues e todos os
Já está trabalhando pela nomeação e posse do eleito. cortes exigidos já foram feitos pela nova direção da
Estamos conclamando toda a nossa bancada federal, Santa Casa.

formada por onz~ Parlamentares, nu~a de~,o~st~a: Sr. Presidente, várias dessas instituições já re-
ção de compromisso não com a candidatura a , b ceberam o financiamento entre elas a de Dourados
ou "c", mas com princlpios, a defender por unanimida- Mato Grosso do Sul, ond~ V. E>r' tem domicflio eleito~
de a nomeação e conseqüente posse do Prof. Paulo ral. Aliás o povo daquela terra bem soube escolher
Speller, legitimamente vencedor no primeiro e segun- seus rep~esentantes, ao eleger V. E>r' e o Deputado
do turnos das eleições da UFMT. João Grandão para representá-lo nesta Casa. Para a

Por último, Sr. Presidente, colega Deputado Santa Casa de Goiânia também já houve solução.
sul-mato-grossense, Marçal Filho, falo da minha San- Que também para a de Cuiabá haja uma solução defi-
ta Casa de Misericórdia de Cuiabá, com 183 anos de nitiva, como houve para as de Dourados, Goiânia,
existência. Só no ano passado realizou 6 mil cirurgi- Santa Maria e tantas outras que desenvolvem traba-
as. É o maior centro clfnico de cirurgias do Estado. lho benemérito e sem fim lucrativo. Agora, a Santa
Possui o maior volume de atendimento do SUS no Casa de Misericórdia de Cuiabá está na dependência
Estado de Mato Grosso. Trata de doenças especiais, exclusiva da aprovação final da Superintendência de
como a doença indlgena, a hansenlase, a AIDS, a tu- Mato Grosso.
berculose, em relação às quais muitos hospitais parti- Quero saudar a nova gestão da Santa Casa de
culares querem manter distância. Nossa velha Santa Misericórdia de Cuiabá, comandada pelo Dr. LuIs Fe-
Casr está ali resistindo, cumprindo com sua obrigação. Iipe Sabóia Ribeiro Filho, e seu Presidente, o Advoga-
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do Pedro Affi, auxiliados por todos os seus co[abora- são do direito de licença maternidade às
dores, voluntários e corpo de trabalhadores - que su- mães adotivas, contrapondo-se, e, por con~

portou vários meses de salários atrasados. seqOência, anulando o entendimento da jus-
Sr. Presidente, comunico, por fim, que estou co- tiça do trabalho gaúcha, ocorreu tal cegueira

Ihendo assinaturas para a apresentação de requeri- jurídica.
mento para tramitação em regime de urgência urgen- Nosso mecanismo de garantia das Ii-
trssima - já colhemos assinaturas dos LIderes Aloizio berdades e dos direitos institucionais desco-
Mercadante, Fernando Gabeira, Inocêncio Oliveira e [ou-se do real. Os soberanos ministros do
de vários outros - de projeto de lei de minha autoria, STF empenharam-se num breu legal.
que visa extinguir as listas tríplices para a nomeação O conceito mais usado na decisão que
de re.itores, a fim de que ele seja ~preciado no pr~xi- revogou o juízo gaúcho foi que a mãe adoti-
mo dia 14. Representantes de entidades como União va não necessita recuperar o corpo já que
Nacional dos Estudantes, Fasubra, Andes, Andifes e não havia passado pelo processo de gravi-
UBES já conhecem e apóiam a proposta e estarão dez e de parto. Ora, salvo a singular inter-
trazendo a Brásflia mais de 5 ~i1 estudantes e profes- pretação da "Suprema Corte", este benefício
sares para a votação da matéria. foi criado para permitir que a mãe estabele-

Muito obrigado. ça vínculos com o seu bebê. Para que em-
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Esta Pre- penhe afeto, construa a estrutura emocional

sidência cumprimenta o Deputado Wilson -Santos-; de seu fiTho emprestando-lhe segurança. A
digno representante do povo de Cuiabá, de Mato ciência, que acompanha a dinâmica da
Grosso, pelo pronunciamento. sociedade, sabe e fez questão de informar

Durante o discurso do Sr. Wilson San- em várias publicações, muitas de. m.assa, e
tos, o Sr. Enio Bacci, § 212 do art. 18 do Re- espalhou atravé~ da voz de e~peClah~tas da
gimento Interno, deixa a cadeira da presi- área um conhecimento. qu~ ainda nao ~~e-
dência, que é ocupada pelo Sr. Marçal Fi- gou ao STF..Mostra ~ ciênCia que patermaa--
lho § 2.Q do artigo 18 do Regimento Interno. de e maternidade nao se estabelecem pelo

, .. vínculo de sangue. Sim, pelo vínculo de afe-
O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço a pala- to de amor firmado no convívio com a crian-

vra pela ordem. ç~ e depois que ela sai da barriga. O mais
O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex!!. nobre pré-natal não é garantia suficiente

a palavra. para que estes vínculos existam. Assim, não
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Pro- importa a origem, ser pai ou mãe está além

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e da biologia. Sabendo disso, os legisladores
Srs. Parlamentares, vimos à tribuna desta Casa para fa- eliminaram a diferença entre filhos biol6gi-
zer o registro da mensagem que recebemos do Instituto cos e adotivos.
Amigos de Lucas, entidade não-govemamental que Diz o Estatuto da Criança e do Adoles-
atua no Rio Grande do Sul. Prestamos a nossa total so- cente, no seu artigo 41 que "a adoção atri-
Iidariedade ao Instituto Amigos de Lucas pela injustiça buiu a condição de filho ao adotado, com os
cometida pelo STF. mesmos direitos e deveres inclusive suces-

Diz a mensagem, que anexamos a este pronun- sórios..." O adotivo tem, portanto, direito de
ciamento: gozar a presença da mãe adotiva.

Todo o país, toda a nação, toda a soci- O Instituto Amigos de Lucas, organiza-
edade, todo o cidadao tem seus direitos as- Çao não governamental que luta há dois
segurados quando os mecanismos de defe- anos contra o abandono de crianças e pera
sa das leis funcionam. Garantia que some adoção legal, não consegue silenciar diante
quando estes mecanismos não acompa- de tamanha injustiça. Convocamos todos-os-
nham a dinâmica da sociedade. Quando deputados, todos os grupos de apoio à ado-
gradualmente vão se distanciando da reali- ção, todos os técnicos especializados e a
dade e mergulhando numa estreita aborda- sociedade ao protesto, ao repúdio, à incon-
gem do legítimo, do [egal. formidade. Fazemos isso já lançando uma

Ontem, quando o Supremo Tribunal bandeira: se o STF nos fecha as portas, va-
Federal derrubou por unanimidade a exten- mos recorrer à sensibilidade dos legislado-



b) suspensão (cancelamento) do Grande Prê
mio Latino-Americano de Corrida de Cavalos, que se
ria realizado em São Paulo;

c) risco da equipe brasileira de Hipismo de não
participar das Olimpiadas de Sidney, na Austrália;

d) prejulzo na exportação de eqiHdeos, por par
te dos grandes criadores do Pars.

Como se tudo isso não bastasse, cumpre reite
rar o perigo para o próprio ser humano que, conforme
dito alhures, representa risco de vida no percentual
de 95%.

o SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr!! e Srs. Deputados, quero de modo veemente
chamar a atenção dos nobres colegas e das autorida
des federais competentes para a doença mormo - ou
catarro de burro -, enfermidade que vem se alastran
do de forma preocupante nos Estados de Alagoas,
Pernambuco e recentemente Sergipe e Ceará.

O mormo é uma doença causada por bactéria
que ataca não somente os eqoídeos (cavalos, jumen
tos e burros), mas também contamina o próprio ho
mem, sendo em 95% dos casos doença fatal para o
ser humano. Não há cura para essa enfermidade e,
até o momento, não existem vacinas.

Daí o sentido de alerta e de gravidade deste
meu discurso, devendo ser tomadas providências ur
gentes para evitar maior contaminação e para a erra
dicação desta doença.

Cumpre esclarecer, Srs. Parlamentares, que
prevaricar na adoção de medidas saneadoras e pre
ventivas resultará prejuízo não somente para a saúde
dos animais como das pessoas. Isto porque o próprio
Brasil já está sendo considerado área de risco por ou
tros parses, culminando em conseqOências tais
como:

a) Argentina, Uruguai e Comunidade Econômi
ca Européia proibiram a entrada de cavalos brasilei
ros;
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res, outra vez. Refaçamos as leis. Que lan- Por isso, venho aqui pedir ao Ministro da Agricul-
cemos luz à justiça que consegue contrariar tura e do Abastecimento, Sr. Pratini de Moraes, que alo-
o dito popular: a velhice traz sabedoria. que mais recursos materiais e humanos para o comba-

Instituto Amigos de Lucas te efetivo, assim como a definição de um programa
Sendo este o nosso registro, o nosso endosso à competente para evitar maiores danos ao Brasil no que

posição do IAL, obrigado, Sr. Presidente. conceme à imagem do País e a responsabilidade/par
ceria dos Governos na erradicação da doença.

Também são importantes as seguintes medidas:
1) a constituição e formação de um fundo priva

do de erradicação do Mormo, essencial para viabilizar
futuras ações de combate à doença, uma vez não
existir a possibilidade de indenizar proprietários de
animais sacrificados usando recursos públicos;

2) medidas de educação sanitária;

3} a exigência de atestado negativo de Mormo
para trânsito intraestadual e para participação em fei
ras, leilões e outras aglomerações de animais.

Para concluir, Sr. Presidente, informo que até
nossa ida para as Olimpíadas de Sidney poderá ser
proibida, caso não sejam tomadas providência contra
essa doença.

Estas são minhas preocupações, Sr. Presiden
te, que desejo sejam devidamente public_adas no Jor
nal da Câmara, divulgadas no programa A Voz do
Brasil e endereçadas à assessoria parlamentar do Mi
nistério da Agricultura e da Presidência da República.

O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. PAULO FEIJ6 (Bloco/PSDB - RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Deputados, tem sido o Governo Fe
deral um dos principais instrumentos de sustentação
das receitas de Municlpios de pequeno e médio porte
do interior do Estado do Rio de Janeiro. Cito como
exemplo, a força da composição nas finanças dos re
cursos dos royalties da produção de petróleo pagos
pela Petrobras.

Segundo projeções da ANP, Agência Nacional
de Petróleo, o valor total de royalties a serem repas
sados para Estados, Municípios e à União deve che
gar, este ano, a R$1,8 bilhão. Até março, a receita ro
yalties atingiu aproximadamente R$730,5 milhões e,
no acumulado de 12 meses, totalizou cerca de 1,5 bi
lhão. Trata-se de verbas que devem ser aplicadas,
especificamente, em obras de melhoria de in
fra-estrutura pública.

Expressiva parcela do dinheiro recolhido à ANP
pela Petrobras é distribuída aos 11 Estados e seus
Municípios produtores de petróleo. Para se ter uma



NOTA DO CONASEMS

o SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Tem V.
Exa a palavra.

o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pela
orem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez - desculpem
a insistência -, volto a tratar da PEC da Saúde, para
deixar registrado mais um importante documento
que acaba de ser encaminhado ao Congresso
Nacional.

Falo da carta do Conselho Nacional dos Secre
tários Municipais de Saúde, que peço seja inserida
nos Anais, na qual é enfatizada a importância decisi
va, para a implantação do SUS, da aprovação dessa
emenda constitucional.

Carta a que se Refere o Orador

Os Secretários Municipais de Saúde de todo
Brasil vêm à presença do Excelentíssimo Senhor Se
nador Antônio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal, fazer um pedido especial para que seja
tramitada e levada ao Plenário do Senado a PEC da
Saúde (n2 86/99).

Há sete (7) anos tramitando no Congresso Naci
onal, a PEC da Saúde tem importância vital para o fi
nanciamento do SUS e consequentemente para as
ações de Saúde Pública e atendimento a 125 milhões
de brasileiros.

Confiamos no compromisso social dos Senho
res Senadores e, em particular, do Presidente do Se
nado. Acreditamos, pelo bem do povo brasileiro, que
esta Emenda será rapidamente apreciada, votada e

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 30799

noção, esses Estados e Municípios receberam gipe e Espírito Santo. Contudo, estes recursos pode-
R$487,5 milhões, dos R$730 milhões repassados até riam ser utilizados com rigor, contundência, induzindo
março deste ano. Os técnicos da ANP apontam para o desenvolvimento do Município de Campos, o que,
indicativos de que estas cifras alcançarão patamares na realidade, não ocorre, e faz com que milhares de
ainda mais elevados com a entrada em operação de jovens e trabalhadores sejam grassados pelo desem-
novos campos da Petrobras e de empresas petrolífe- prego, em nossa cidade.
raso que estão investindo individualmente ou em par- Desejamos encerrar este pronunciamento, Sr.
cena com a estatal. Presidente, sustentando a nossa posição no sentido

O Estado do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, é o da correta aplicação dos recursos dos royalties, uma
recordista de arrecadação, com R$143,2 milhões, importante receita municipal, que poderia, se utilizado
dos R$243,7 milhões pagos pela Petrobras aos Esta- com rigor e determinação, atenuar o quadro de reces-
dos, de janeiro a março deste ano. Este valor exclui a são econômica do Norte Fluminense, permitindo-me
parte do Fundo Especial que é repassada ao Estado a ressalva devida, de que muitas são as administra-
e o pagamento feito às Prefeituras fluminenses. So- ções que apresentam esta preocupação.
mente o Município de Campos dos Goytacazes, no Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras.
Norte Fluminense, trabalha com a pr?jeção de fech~r e Srs. Deputados.
o ano 2000 co~ arrecadação de mais de R$100 ml- O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Pr side t
lhões, em royaltles pagos pela Petrobras. peço a palavra pela ordem. e n e,

O aumento recente da receita royalties se deve
ao processo de quebra do monopólio da Petrobras, e
de criação da Agência Nacional do Petróleo, a partir
da Lei n2 4978, de 6 de agosto de 1997, que elevou
em mais de 100% os valores pagos anteriormente.
Na ocasião, fui o único Deputado Federal de minha
região a votar a favor desta matéria, com a minha
postura, à época, sendo rechaçada pelos mesmos
políticos e homens públicos que hoje administram
seus Municfpios com receitas milionárias, graças às
verbas dos royalties do petróleo.

Não admito porém, nobres colegas Parlamenta
res, que os vultosos recursos gerados pela produção
de petróleo na Bacia de Campos, norte do Estado do
Rio de Janeiro, sejam aplicados com tão pouca parci
mônia, sem uso de critérios técnicos racionais que le
vem a obras de qualidade, duráveis, corretas, e licita
das, principalmente, sob a ótica do menor preço.

É profundamente pesaroso assistir a uma Pre
feitura do porte da de Campos dos Goytacazes admi
nistrar, sem o menor planejamento, um dos maiores
orçamentos do Estado do Rio de Janeiro, cerca de
R$200 milhões para este ano. Quem paga por esse
amadorismo da gestão pública de Campos, onde não
existe sequer, na Prefeitura local, uma Secretaria de
Planejamento, é a população, que vê os recursos se
rem aplicados em obras que são refeitas, redimensio
nadas, constantemente, em uma ciranda sem fim,
que leva prejuízos ao Município, que registra um dos
piores desempenhos socioeconômicos do Brasil.

Com uma média de R$10 milhões de royalties
de petróleo arrecadados mensalmente, Campos re
cebe mais recursos, isoladamente, do que os Esta
dos do Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia, Ser-
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aprovada por esta Casa. - Gilberto Tanos Natalini, Poderíamos admitir uma política tributária que
Presidente do Conasems. fosse neutra, que não mexesse na distribuição de

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo renda, na medida em que há alguns argumentos de
a palavra ao nobre Deputado Antonio Palocci. S. Exa. que o papel de distribuir renda não é da pol!tica tribu-
dispõe de 25 minutos. tária, mas sim das políticas sociais. Infelizmente, nos-

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi- sa polltica tributária não só não distribui renda de for-
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputa- ma justa, como tributa de forma regressiva pessoas e
dos, nesta tarde abordo tema que, pela sua importân- empresas. O último estudo da própria Receita Fede-
cia, merece toda a atenção desta Casa - como, aliás, ral demonstra que as pessoas que ganham até dois
tem tido - e talvez hoje esteja na pauta dos nossos salários mínimos gastam em impostos indiretos, prin-
trabalhos em seu dia derradeiro neste semestre. Refi- cipalmente com alimentação, 13,13% do que ga-
ro-me à reforma tributária. nham. Na outra ponta, famílias que ganham mais de

Provavelmente terminaremos este semestre trinta salários mínimos gastam 6,9% do que ganham
sem iniciar a discus~ão da proposta elaborada pela em tributos indiretos.
Comissão Especial que tratou do tema e entregue ao Portanto, a política tributária brasileira, em ter-
Presidente Michel Temer no dia 13 de março deste mos percentuais, taxa ao contrário do que seria justo.
ano. Ressalto que essa proposta foi produto de uma Uma polltica tributária que fosse neutra taxaria no
discussão que durou doze meses. Nesse período, a mesmo percentual. Se ela fosse progressiva, taxaria
Comissão Especial da Reforma Tributária, presidida mais quem tem mais e menos quem ganha menos. A
pelo Deputado Germano Rigotto, e tendo como Rela- nossa polltica tributária é exatamente o inverso: taxa
tor o Deputado Mussa Demes, trabalhou e ouviu re- mais quem ganha menos e menos quem ganha mais.
presentantes dos setores produtivos, exportadores, Nem é preciso dizer o que isso significa para as
centrais sindicais de trabalhadores e vários outros in- classes mais pobres do País e mesmo para a classe
teressados na questão. Municípios e Estados partici- média, que paga impostos de toda natureza e que
param ativamente dos trabalhos e do esforço daquela teve um presente recente do Governo Federal, quan-
Comissão. do se aumentou de 25% para 27,5% o Imposto de

O resultado é que hoje o relatório da Comissão Renda.
não pode ser colocado em pauta, apesar do esforço Mas, Sr. Presidente, não é só este aspecto de
do Presidente Michel Temer, que desde o início do política tributária que é danoso ao País. Na questão
processo, em março de 1999, convocou os Deputa- federativa, da Constituição do País, os desarranjos
dos desta Casa para um esforço concentrado em tor- que existem hoje entre as responsabilidades dos
no das reformas do Judiciário e tributária. S.Exa. se Estados com as suas dívidas, com os seus investi-
envolveu intensamente no desenvolvimento do proje- mentos, e as responsabilidades da União mostram
to e na sua realização. Entretanto, mesmo como Pre- uma disparidade de condições de enfrentar essa rea-
sidente da Casa, acredito que hoje S. Exa. não possa lidade bastante grave, qual seja: quando tem proble-
garantir a votação desse projeto. mas com a Seguridade, o Governo da União lança

Isso ocorre, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- mão, como lançou, do aumento das contribuições
dos, pelo fato de que mais uma vez está demonstrado destinadas à Seguridad.e; e quando um Governo de
que o Governo da União, em particular seu setor eco- Estado tem problemas com a sua previdência, não há
nOmico, não tem a devida sensibilidade para o quanto mecanismo que faça com que possa resolver essa
nossa política tributária atual prejudica o País em vári- questão. Primeiro, porque não tem autonomia para
os aspectos. Citaria apenas os três principais. instituir tributos de seguridade; segundo, porque, em

Em primeiro lugar, vem o que se refere à distri- vez de instituir impostos em nível federal para parti-
buição de renda. Nosso Pais, todos sabem, tem um Ihá-Ios com Estados e Municípios, nos últimos cinco
dos piores índices do mundo em termos de distribui- anos, o Governo Federal sequer mexeu em impostos.
ção de renda. Dados do IPEA e do IBGE, divulgados O Governo aumentou e criou contribuições. Ele teve o
nos últimos meses, dão conta de que, infelizmente, cuidado de criar mecanismos de arrecadação para si
mesmo com o ganho da estabilidade econômica não para não ter que dividir esses recursos com Estados e
houve efetiva transferência de renda dos setores Municípios.
mais ricos para os setores mais pobres da sociedade. Portanto, Sr. Presidente, a questão federativa
Hoje, a situação de desigualdade social no Brasil só foi profundamente abalada nos últimos cinco anos,
se agravou. resultando em conflitos entre Governos Estaduais e
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União e entre Municípios e União, conflitos esses de o cidadão, são 150% de juros. Se se falar em cartão
difícil solução, questão que uma reforma tributária de- de crédito, são 250% de juros. Quer dizer, é uma eco-
veria corrigir. Veja, Sr. Presidente, no ano passado, o nomia que não se sustenta, na medida em que é
IPI arrecadou em torno de 16 bilhões de reais. É o mantida com instrumentos de artificialidade que pre-
principal imposto da União na produção. A Cofins, judicam o desenvolvimento sustentável que quere-
que é uma contribuição para a Seguridade, e, portan- mos para o País.
to, deveria ser pequena, arrecadou no ano passado Portanto, Sr. Presidente, a questão dos juros é
32 bilhões de reais, ou seja, o dobro do IPI. muito importante.

Por que o Governo buscou nesse período a ar- A articulação dos setores econômicos é outra
recadação através de contribuições? Justamente questão fundamental. Só agora o Ministério do De-
para não ter que dividir esses bilhões, como manda a senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior inicia
Constituição, com Estados e Municípios. um processo de articulação dos fóruns de competitivi-

Na verdade, se verificarmos o que foi feito nes- dade. Articula o setor produtivo brasileiro para produ-
ses últimos cinco anos em matéria tributária, vamos zir mais e melhor, para ganhar competitividade e ex-
ver que o Governo Federal não deseja a reforma tri- portar mais, além de melhorar, baratear e valorizar o
butária hoje porque já concluiu a sua reforma tributá- produto vendido no mercado interno.
ria. Naquilo que interessava à União, os tributos já fo- Os fóruns de competitividade que estão sendo
ram modificados, já dão tudo que é necessário para a instalados pelo Ministério do Desenvolvimento Indús-
União responder aos seus compromissos. Os Esta- tria e Comércio Exterior representam um caminho
dos, os Municípios, os cidadãos, a produção, para es- correto, importante, do ponto de vista da articulação
tes não há qualquer sensibilidade por parte da nossa do desenvolvimento econômico. Esperamos que eles
equipe econômica. possam produzir as polfticas setoriais necessárias

E explico por quê. Quando se eleva as contribui- para o desenvolvimento econômico dos setores mais
ções cumulativas a uma arrecadação de mais de 30 essenciais do Brasil.
bilhões de reais, se olharmos pelo lado da receita, é Entretanto, Sr. Presidente, se somarmos à ne-
uma maravilha, mas se olharmos a qualidade desse cessidade da articulação desses setores o problema
tributo e de onde ele foi tirado, vamos ver que é um da política de juros e a falta de uma política tributária
dos principais responsáveis pela amarração do de- adequada, vamos ver por que o desenvolvimento
senvolvimento econômico brasileiro. econômico brasileiro se encontra absolutamente

No começo deste ano, Sr. Presidente, dizia-se amarrado, trancado, travado, impossibilitado de gerar
que teríamos uma retomada do crescimento. A indús- para o País o crescimento de PIB que estava previsto
tria paulista, por exemplo, nos três primeiros meses ou o crescimento dos empregos de que o País tanto
do ano 2000, cresceu 10%. Havia uma certa euforia, necessita.
porque, passado os desarranjos da desvalorização Também a política de exportação fica mortal-
do real no ano passado, teríamos um período não só mente prejudicada com a nossa atual política tributá-
de calmaria econômica, mas de crescimento efetivo ria. Não é possível um país que quer fazer um esforço
da nossa economia. E, de fato, os fundamentos prin- econômico diferenciado não ter sensibilidade para o
cipais da economia brasileira indicam a possibilidade fato de que continua a exportar imposto. O Brasil con-
de um crescimento econômico. Entretanto, Sr. Pre- tinua tentando vender imposto no exterior. Vamos à
sidente, o segundo trimestre, infelizmente, não mos- Europa com os nossos produtos e tentamos conven-
trou o mesmo nível de crescimento do primeiro. cer os europeus a comprar imposto brasileiro. Vamos

E existem razões para isso. Existem as razões aos Estados Unidos e tentamos convencer os ameri-
externas, que são o fato de que as Bolsas americanas canos a comprarem o nosso imposto, quando eles
tiveram problemas, e isso reflete-se no nosso País. trazem os seus produtos para o Brasil não só livres de
Mas existem também razões internas. Fundamental- impostos, mas também com incentivos dos seus go-
mente, três delas são essenciais. A primeira é a ques- vemos.
tao das altas taxas de juros que praticamos no País. Aliás, hoje no Brasil defender a nossa agricultu-
Uma empresa que vai a um banco hoje paga 58% de ra e a indústria nacional virou coisa de gente atrasa-
juros no final do mês; ou um cidadão que vai ao banco da. Modernidade é abrir-se para o mundo, é derrubar
pedir um empréstimo paga 60% de juros, quando a in- as barreiras comerciais, é enfrentar a concorrência.
fiação prevista é 6%. Portanto, é um juro real nunca Ora, Sr. Presidente, qual é o país do mundo de-
visto no mundo. Se se falar em cheque especial para senvolvido que não protege as suas empresas? Que
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citem um. Qual é o país do mundo que não protege a a reforma tributária. Lamentavelmente, ao que pare-
sua agricultura? ce, assim como o Presidente da República declarou

Todos os países do mundo planejaram segmen- que era favorável à redução da jornada de trabalho,
tos enormes da sua economia para investir, subsidiar neste País, muitas vezes o que se diz não é o que se
e proteger no que diz respeito a projetos de desenvol- faz, não é a prática política. Há poucos dias, na Comis-
vimento. O Japão fez isso com a sua produção de ar- são de Economia, Indústria e Comércio, ouvimos do
roz. A França fez isso com a produção agrícola. Os ex-Ministro Delfim Netto que, ao que parece, o Presi-
Estados Unidos fazem isso com vários setores de tec- dente da República nêO acreditava em Deus, era ateu,
nologia. Ou seja, os países que conquistaram um ní- e hoje, além de acreditar em Deus, vê Deus todos os
vel de desenvolvimento humano social e econômico dias, quando se olha no espelho. Essas foram pala-
conquistaram-no com projetos de desenvolvimento vras não de um Deputado de oposição, mas do Depu-
nacional, planejamento e visão de futuro. tado Delfim Netto, ex-Ministro deste País. Portanto,

No Brasil falar não em fechamento de mercado Deputado, sem dúvida, a sociedade clama pela refor-
que é coisa do pass'ado, mas em planos que proteja~ ma tributária .que, lamentavelmente, mais uma vez, vai
a indústria nacional ou o nosso agricultor virou frase ficar na retórica, na promessa de campanha.
que pertence ao passado, virou frase que não cabe O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado,
no nosso debate econômico. Deputado Enio Bacci pelo aparte.

Sr. Presidente, quero ressaltar a nossa preocu- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Corauci
pação pela insensibilidade da equipe econômica ao Sobrinho.
realizar o enterro da reforma tributária. Hoje podemos O SR. CORAUCI SOBRINHO - Deputado Anto-
dizer que o Congresso Nacional vive o velório da re- nio Palocci, inicialmente cumprimento V. Ex! pela
forma tributária, porque os últimos pronunciamentos oportunidade de pronunciamento sobre tema tão re-
das autoridades econômicas do País mostram que se levante para o nosso País, para o nosso povo. Gosta-
não for do jeito que o Governo quer não vai haver re- ria de destacar dois pontos que me parecem muito
forma tributária. E de que jeito o Governo quer essa importantes. Primeiro, gostaria de lembrar o trabalho
reforma tributária? Ele diz, por exemplo, quanto à cu- extenuante, desenvolvido nesta Casa pela Comissão
mulatividade dos tributos, que ela pode acabar, desde que tratou da reforma tributária, tendo na Presidência
que nada seja estabelecido na Constituição. Que se o Deputado Germano Rigotto, V. Ex! em uma das Vi-
deixe para a lei complementar e desde que não se fir- ce-Presidências e na Relatoria o Deputado Mussa
me nenhum compromisso hoje, somente daqui a cin- Demes, que é do meu partido.
co ~nos. E mais:. a ~PMF, qu~ era tradicíonal~en~e Membros da referida Comisl?ão viajaram pelo
um Imposto prOVISÓriO, passaria a ser um prOVISÓriO País, ouviram segmentos da sociedade brasileira e
permane~te. Ou- s-eja, quan?o o ~overno admite al- produziram um relatório, que se não é o ideal é o pos-
gum caminho de reform~ tributária não é pensando sivel neste momento no aspecto legislatiVO. O segun-
no País, é .pensando, mais um~ vez, no. seu cofre, na~ do ponto, Deputado Antonio Palocci, que nos é cobra-
suas c?ndlçôes de arrecadar ainda mal~, .de extor~U1r do diariamente nas nossas bases, é a votação da re-
da SOCiedade, de.forma absolutament~ Injusta, os ~m- forma tributária. Mas é preciso deixar claro, como V.
postos que a SOCiedade não pode mais pagar. E digo E>r' está fazendo que neste momento a reforma tribu-
injusta porque a qualidade da nossa política tributária tária não está se~do votada - o relatório está pronto e
é péssima. Não queremos que o Governo arrecade ela não está avançando -, não por irresponsabilidade
menos, queremos que o Governo arrecade m~lhor, da Câmara dos Deputados, dos Deputados, da Mesa
que o Gover~o combata a.sonegação.. E ~ão Im~o- da Câmara ou do Congresso Nacional, mas por falta de
nha, a quem Já os paga, tn.butos e m~ls tnbutos, JO- vontade política do Executivo, que ou quer postergar
gando setores cada vez maiores na ellsão e na sone- essa decisão para daqui a cinco anos ou quer mutilar
gação fiscal. a proposta que foi aprovada unanimemente na Co-

Concedo aparte ao nobre Deputado Enio Bacci. missão da qual V. Ex! brilhantemente fez parte. Faço
O SR. ENIO BACCI - Deputado Antonio Paloc- esse registro porque todos os dias da semana recebo

ci, quero cumprimentar V. Ex! pelas suas observa- correspondências e telefonemas. Mantenho contatos
çôes, que vêm realmente ao encontro de um anseio pessoais na nossa cidade, Ribeirão Preto, no nosso
nacional. O Presidente da República, desde o primei- Estado, São Paulo, enfim, no País inteiro e até atra-
ro dia do seu mandato tem falado em reforma tributá- vés dos meios de comunicação clama-se pela vota-
ria. Não tenho ouvido ninguém que diga que é contra çâo da reforma tributária. É preciso que se deixe mui-
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to claro que a Câmara dos Deputados quervotar a re- meta de chegar a 11 bilhões na balança comercial. E
forma tributária. O empecilho está no Poder Executi- o que foi conseguido foi o déficit de um bilhão. Este
vo que, por razões diversas, como V. Ex!! tão bem ano, novamente, estamo-nos afastando do nosso ob-
está esclarecendo nesta tarde, não deseja, neste mo- jetivo de exportação. E não há um esforço concentra-
mento, colocá-Ia em votação. Gostaria de cumpri- do do Governo em matéria de valorização das expor-
mentar mais uma vez V. Ex!! não s6 pelo trabalho que tações brasileiras. Não há um esforço concentrado na
fez no âmbito da reforma tributária como por abordar articulação dos principais setores nacionais. Não há
a questão em tão boa hora no plenário desta Casa. disposição de encarar a reforma tributária não como

O SR. ANTONIO PALOCCI - Muito obrigado, um problema de Governo, mas como um problema de
Deputado Corauci Sobrinho. É um prazer e uma hon- País, de Nação, que precisa, sim, de recursos.
ra receber o seu aparte, na medida em que V. Ex!!. di- E insisto aqui que, em nenhum momento, nem
vide comigo nesta Casa a representação de uma das mesmo os partidos de oposição propuseram na Co-
mais ricas e import9ntes regiões do interior do País e missão da reforma tributária a redução da arrecada-
do Estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto. ção da União. Não queremos que o Governo tenha

O SR. CORAUCI SOBRINHO - Muito obrigado. menos dinheiro, mesmo porque nós, da Oposiçê!lo,
O SR. ANTONIO PALOCCI- Ouço, com prazer, cobramos investimentos em saúde, em educaçê!lo,

o aparte do Deputado Luiz Bittencourt. cobramos os programas de renda mlnima. Portanto,
O SR. LUIZ BITIENCOURT - Deputado Anto- o princípio para isso é o Governo ter recursos, mas

nio Palocci, peço este aparte para me associar às queremos que o Governo arrecade com mais qualida-
preocupações de V. Ex!! Também faço parte da Co- de os tributos.
missão da Reforma Tributária e assistimos assusta- Dentro da reforma tributária existe, por exemplo,
dos à decisão da equipe econômica do Governo de a proposta do novo ICMS, que passaria a se chamar
protelar esse debate. Os trabalhadores querem, os IVA. O que mudaria em relação ao ICMS de hoje? Dei-
comerciantes querem, os industriais querem, enfim, xaria de haver 27 leis, passando a uma única lei fede-
todos os segmentos da sociedade brasileira querem ral; deixaria de haver 44 alíquotas, e passaríamos a ter
debater a nova reforma tributária. Querem um novo 5 alíquotas-padrão, ou seja, uma enorme simplificação
projeto tributário para o Pais. E o Governo insiste em tributária para combater a sonegação, a não emissão
manter a carga tributária exorbitante, desordenada, de notas, a guerra fiscal, que sê!lo inst~':Im~Jlm~:tque(je..-

maluca, que acaba penalizando todos os setores pro- gradam a economia brasilelfá~-àégeríeram a produçê!lo
dutivos, principalmente os trabalhadores. Então, que- nacional. A reforma tributária proposta tem instrumen-
ro me associar às preocupações de V. Ex~ e dizer que tos para enfrentar essa realidade.
esta Casa tem cumprido com o seu papel. A Comis- Contra isso, o Governo acha que tendo uma boa
são apresentou um projeto consistente, evidente- arrecadação está tudo bem. Espero que o Governo
mente ainda contraditório em algumas partes, mas tenha razão e que não colhamos más notrcias na eco-
um projeto que pode ser aperfeiçoado, melhor debati- nomia num curto espaço de tempo. Espero tamOém
do e, conclusivamente, oferecer um novo regime tri- que as palavras do Presidente Fernando Henrique
butário que possa estimular a produção, melhorar a Cardoso ditas no exterior possam se refletir em algu-
distribuição de renda e assegurar o nosso desenvolvi- ma ação interna. Quando S. Ex!! vai ao exterior, reco-
mento econômico. nhece que o mercado não dá conta da economia.e

O SR. ANTONIO PALOCCI- Obrigado, Depu- ql1e é preciso distribuir renda, mas, no Brasil, o Go-
tado Luiz Bittencourt, pela sua contribuição. verno sequer recebe os funcionários públicos federa-

Encerro meu pronunciamento destacando esta is, que estão com as suas atividades paradas, que es-
preocupação: nós queremos que o nosso País cres- tão há cinco anos sem aumento, quanto mais discutir
ça, que o nosso País cumpra seus objetivos de cres- uma potrtica de valorização desses mesmos funcio-
cimento constantes no Plano Plurianual, no Orça- nários. O Governo faz um cavalo de batalha, assim
mento do ano 2000. O crescimento é de, no mínimo, como fez para não aprovar um salário mlnimo ade-
4% do PIB este ano. quado para a população de mais baixa renda.

Mas, Sr. Presidente, é preciso fazer um alerta, São essas as nossas preocupações, Sr. Presi-
visto que nós não estamos nos trilhos certos. No ano dente. São esses os objetivos que buscamos aqui, na
passado, o Governo disse durante doze meses que Câmara, em prol de um País mais justo, em que todos
haveria um superávit de 11 bilhões nas exportações. os cidadãos possam encontrar um trabalho digno; em
Mais do que isso, contratou com o FMI o objetivo e a que as nossas empresas possam produzir e exportar;



o SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Sr"...! e Srs. Deputados, o Governo brasileiro pa
rece ter perdido, de uma vez por todas, o senso de re
alidade. Só mesmo a completa alienação dos gover
nantes seria capaz de explicar as decisões econômi
cas tomadas nos últimos anos e a inversão de priori
dades a elas associada.

O Pais é administrado como se a vida das pes
soas fosse uma ficção e os interesses dos trabalha
dores, frases desconexas de uma obra anacrônica. O
desemprego crescente, a miséria vergonhosa, o de
samparo e o desespero da juventude, nada disso é le
vado em conta nas reuniões em que os tecnocratas
exibem seus números para justificar a insensatez dos
pollticos governistas.

O mais novo capItulo dessa tragédia foi o irrisó
rio e humilhante reajuste de 5,8% aplicado aos pro
ventos dos aposentados e pensionistas, recentemen
te eleitos como culpados pelas mazelas nacionais. E
tem mais: essas migalhas foram dadas no contexto
de um programa de arrocho em todos os nlveis, que
f}f'etende, entre outras coisas, cobrar dos aposenta
dos contribuições para a Previdência Social.

Talvez seja diflcil encontrar escritores capazes
de imaginar situações mais absurdas do que essa em
que vivemos. Definitivamente, a realidade ultrapassa
a ficção.

Chega a ser patética a postura das autoridades
quando tentam justificar o confisco da renda dos tra
balhadores, em nome de um equilibrio contábil total
mente manipulado, que já não esconde os interesses
do capital financeiro e a volúpia insaciável das empre
sas transnacionais.

Todos sabemos que as dividas nacionais foram
criadas por intervenções financeiras, como o golpe
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que possa disputar posições no mercado mundial cambial do ano passado, que quase já não têm vlncu-
com um projeto nacional de desenvolvimento, valori~ lo com o mundo do trabalho e da produção. As dlvi-
z~n.do aquilo que é nosso e com respeito ao povo bra- das crescem porque são elas que alimentam o capital
sllelro. financeiro especulativo e não porque os trabalhado-

Muito obrigado, Sr. Presidente. res e as empresas nacionais consomem mais do que

Durante o discurso do Sr. Antonio Pa- produzem.
lacei, o Sr. Marçal Filho, § 2º do art. 18 do O Brasil é largamente superavitário, se excluir-
Regimento interno deixa a cadeira da presi- mos das contas o pagamento dos juros criminosos
dência que é ocupada pelo Sr. Themístocles colocados nas costas da população. O próprio Gover-
Sampaio, § 212 do art. 18 do Regimento no anuncia que suas receitas superam com folga as
Interno. despesas e que a origem da sangria que empobrece

a Nação está nos caixas do sistema financeiro que
nada produz e enriquece mais e mais a cada dia.

Ao atacar os aposentados, o Governo tenta des
viar as atenções das verdadeiras causas da agonia
brasileira. Cria, propositalmente, impasses nas nego
ciações com o Congresso e semeia a discórdia no
seio da população mal informada.

Além de cometer grave injustiça, traindo o
compromisso com aqueles que deram seu sangue
pelo Pais, o Governo aprofunda os problemas eco
nômicos que pretende minorar. Isso ocorre porque
o falso diagnóstico, a exemplo do que acontece na
Argentina, acaba aprisionando o Brasil no circulo
vicioso da estagnação, afastando de uma vez por
todas os investidores que supostamente deveria
atrair.

Quanto mais ceifa a renda interna, cortando sa
lários, demitindo empregados, taxando aposentados,
mais o Governo enfraquece as empresas e a capaci
dade de gerar receitas, internas e externas. Menos
salários, menos produção, menos investimentos aca
bam produzindo menor arrecadação tributária e maior
dependência externa.

Não existe explicação lógica para atitudes
como essa. Se quisermos entendê-Ias como sendo
fruto de pessoas mentalmente sadias, somos obri
gados a admitir que seus reais objetivos estão ocul
tos por baixo da confusão de conceitos criada pela
propaganda oficial. Ninguém que estivesse real
mente interessado no desenvolvimento do Brasil
iria afirmar que a riqueza será alcançada com o em
pobrecimento e que a harmonia social é fruto do de
semprego e da miséria.

As contas bilionárias dos juros que a população
paga por dividas que não fez e os lucros fabulosos
dos bancos que parasitam o sistema produtivo são a
ponta do iceberg dessa situação absurda em que vi
vemos.

A verdade é que navegamos à deriva, sem leme
e sem perspectivas de alcançar um porto seguro, en-
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quànto a especulação financeira e a corrupção des- de Manaus a partir da ampliação de mais quatro itens
troem o que restou da Nação brasileira. já assegurados em lei, mas até agora não tem sido

Sr. Presidente, peço a V. Ex· que autorize a di- permitido o desenvolvimento das bases industriais.
vulgaçAo deste pronunciamento. Essa proposta é um simples "ovo de Colombo".

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - A União Federal vive em crise, sem recursos para in-
Será autorizada, nobre Deputado Luiz Bittencourt, de vestimentos. Os Estados da Amazônia têm carências
acordo com o Regimento da Casa. reconhecidas em infra-estrutura e saneamento.

O SR. CONFOCIO MOURA - Sr. Presidente, Entretanto, o cenário dessa região já sofreria sensível
peço a palavra pela ordem. e significativa melhora se houvesse pequeno acrésci-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - mo nos percentuais dos incentivos fiscais já concedi-
Tem V. Ex! a palavra. dos.

O SR. CONFOCIO MOURA (Bloco/PMDB - Agora, Sr. Presidente, projeto pronto e acabado,
RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- chegou a hora mais difícil: sensibilizar a equipe eco-
dente, Sree Srs. Parlamentares, é sempre importante nômica do Governo, que tem na alma preconceito
vir a esta tribuna reverenciar e reconhecer personali- enorme quando se fala em conceder incentivos fisca-
dades de destaque, que se esforçam muito para fazer is à região Norte, especialmente, que serão transfor-
a diferença em determinadas áreas da administração mados em incentivos sociais, em resultados palpáve-
e da economia brasileira. Parece até que Deputado e is para a sociedade, que virão como resgate de dívida
Senador s6 sabe mesmo fazer críticas, descobrir coi- imensa com os Estados da região.
sas erradas, desmandos, desvios etc. No entanto, há Cito, por exemplo, a cidade de Porto Velho, que
o outro lado: pessoas abnegadas, dedicadas, esfor- s6 tem água tratada para 40% da população e esgoto
çadas, comprometidas com o povo brasileiro, que es- sanitário para 5%, sem falar de asfaltamento de vias
tudam e procuram apresentar sugestões que mais urbanas, de drenagem de águas fluviais, de drena-
tarde se transformam em ações concretas e que mu- gem de igarapés urbanos.
dam, com certeza, o panorama dos Estados, das re- Continuo, Sr. Presidente, falando ainda da cida-
giões e dos Municípios. de de Porto Velho, que vive atualmente em crise inco-

O Dr. Samuel Hannan, atual Vice-Governador mum pela falta de emprego para a sua juventude e
do Estado do Amazonas, do PFL, mais técnico do que para os adultos, sem indústrias. Luta ainda com ele-
político - vive escondido atrás de suas idéias, trazen- vados índices de malária urbana devido aos reserva-
do-as dos escaninhos de sua mente para os arquivos t6rios e criadouros naturais existentes na cidade.
e as pranchetas -, tem mostrado a .diferença, apre- É com esse pensamento de resgate da dignida-
sentando ao Governador Amazomno Mendes as de dos habitantes dos Estados da Amazônia Ociden-
suas'i~~i~s, permitindo a racionalidade d.a administra- tal que trabalha o ilustre Dr. Samuel Hannan, criando
çAo publica, combatendo o desperdíCIO, desmoro- e imaginando soluções para os imensos desafios que
nando ~s obstácu.lo~ ?riados pela burocraci.a do Esta- a região Norte vive.
do, mUitas vez~s mutll, e, por outro lado, Criando sem Sr. Presidente, por tudo o que falei acima e por
parar os ~nános de futur~ para. o Estado do Amazo- muito mais que deixei de falar é que faço publicamen-
nas·e para toda a Amazôma OCidental. te estes elogios sinceros a este ilustre brasileiro.

Fica muito difícil discorrer num curto pronuncia- M·t b' d
mento sobre todos os feitos do ilustre Vi- UI o o rlga o.
ce-Governador Samuel Hannan. Primeiro, porque é O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
avesso ao estrelismo, aos elogios fáceis, ao exibicio- peço a palavra pela ordem.
nismo da mídia, que para ele, com certeza, seria o re- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
trato da justiça e do reconhecimento do seu mérito. Tem V. Ex!! a palavra.
Conhecendo-o como conheço, sei que prefere o si- O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSOB - PRo
lêncio do escritório, pelas madrugadas adentro, às Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
badalações das festas e solenidades. Presidente, S~ e Srs. Deputados, é com grande sa-

Dias atrás lançou nesta Casa uma proposta sin- tisfação e alegria que venho à tribuna hoje para regis-
guIarao Governo Federal: projeto para dotar todos os trar e comemorar a conquista do Prêmio Nacional de
Estados da Amazônia Ocidental de infra-estrutura e Referência em Gestão Escolar de 1999, pelo Colégio
saneamento, tao necessários e indispensáveis, asse- Estadual Terra Boa, localizado no Distrito de Paiol de
gurando os recursos gerados na própria Zona Franca Baixo, distante 33 quilômetros de Campina Grande
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do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, Estado mas, a Prefeitura local iniciou um trabalho de consci-
do Paraná. entização e mobilização de pais, alunos e estudantes.

O colégio, que já havia sido escolhido o melhor A partir dai, as conquistas foram surgindo: uma
do Paraná, concorreu com 2.909 instituições de todo nova sede, com seis salas de aula, laboratório, sala
o Pais. de informática, campo de futebol, quadra poliesporti-

O prêmio é fruto do trabalho sério e competente va e cursos de qualificação para os professores.
do Prefeito Elerian Zanetti, que, através de sua admi- Através de parcerias com várias instituições,
nistração, e em parceria com sua base parlamentar da como Universidade Federal do Paraná, Policia Flo-
Cêmara de Vereadores local, vem mudando a história restal, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sur-
desse Municfpio, ao adotar uma polftica de priorização giram projetos voltados para a área de saúde, segu-
da melhoria da qualidade de vida da população. rança e ecologia.

Através da integração com a sociedade, o Pre- O resultado de todo esse esforço está agora
feito vem fazendo de Campina Grande do Sul um sendo recompensado. Além do reconhecimento naci-
exemplo para todo o Pais, no que concerne a politi- onal, a escola receberá um prêmio de R$10 mil, que
cas sociais e a educação em particular. deverá ser usado na compra de uma filmadora e de

Contando com a ajuda do trabalho dedicado e u~~ camera fotográfica, para registrar ~s eventos e
abnegado de pais, professores, alunos e comunidade atlvlda~es escolar~s, e ta~bém na ampliação dos la-
em geral, em busca de uma escola melhor, o Prefeito boratórros de qufmlca e ffslca.
Zanetti e o Vice-Prefeito Nivaldo Bernardi estão colo- Como Parlamentar que trabalha pelo desenvol-
cando o Municfpio na vanguarda das iniciativas de vimento de Campina Grande do Sul, não poderia dei-
melhoria de qualidade de ensino e atendimento à po- xar de registrar nesta Casa minhas congratulações a
pulação carente. todo o povo desse Municipio, em especial a~ Prefeit?

O que fez a diferença para que o Colégio tivesse e à Camara de Vereadores, pelo trabalho sérro e dedl-
a melhor gestão do Brasil foi justamente o envolvi- cação, que servem de exemp.lo para ~osso Pafs.
mento emocional da comunidade, promovido pela Num mundo de econom.la glo~allzada, a ~~uca-
Prefeitura local. ção surge como o bem mais valioso. Nos ultlmos

A adoção de uma gestão compartilhada voltada anos, o Bra~i1, através do Gover~o do .Presidente Fer-
para a melhoria do processo de ensino co~o forma nando Henn~ue ?ardoso, ve~ investindo como n~n-
.. . ca em sua hlstórra para ampliar o acesso ao ensmo

de suprrr as carênCias de recursos humanos e ffSICOS, • bl" à . Ih . I d
foi fundamental para que a escola tivesse esse resul- pu ICO s ~ossaGs crrança~ e me orar ~ nrve

h
.estse

t d mesmo ensino. raças a ISSO, consegUimos oJe er
a o. 96% das crianças em idade escolar freqüentando as

Os estudantes foram incentivados a participar salas de aula.
~as tomadas de dec~são. E os pais também foram es- Mas nenhum investimento terá resultado se não
tlmulados a se engajar no processo de educação for- houver envolvimento das comunidades locais, atra-
mal dos filhOS. .. vés do Poder Municipal, representado por Prefeitura

~ conqUista do prêmiO f~1 a con~rmação d~ que e Cêmara de Vereadores. É isso que o exemplo do
a polftl~a adotada pelo Prefeito Elerran Zanettl está Colégio Terra Boa, de Campina Grande do Sul, nos
no caminho certo. mostra.

Para chegar à situação atual foi preciso muito O prêmio recebido por essa escola é prova de
trabalho. A escola enfrentou muitos desafios comuns competência do poder local- Prefeito Elerian Zanetti,
a qualquer instituição de ensino pública de nosso Vereadores, professores, alunos, pais - e representa
Pafs. Ao longo de seus onze anos de existência, o uma verdadeira medalha de ouro olfmpica na corrida
Colégio Terra Boa já passou por muitas dificuldades, por uma vida melhor para nossas crianças.
superadas graças à união da comunidade escolar. O futuro dos jovens dessa cidade tão bem admi-

Até 1993, a escola possuia apenas uma sala, nistrada certamente será vitorioso. Campina Grande
onde funcionava biblioteca, sala de professores e di- do Sul e a comunidade de Paiol de Baixo estão de pa-
reção, e estava ameaçada de fechar por falta de re- rabéns. Deixo minhas congratulações ao Prefeito Ele-
cursos. rian Zanetti, aos Vereadores do Municfpio e a toda a

Para evitar que isso acontecesse e dificultasse população. Faço votos de que o Prefeito possa conti-
ainda mais a vida das crianças do Distrito e vilas próxi- nuar essa obra, modelo de administração participati-
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va e popular que nosso País tanto precisa para avan- como baderneiros, como pessoas incapazes do diálo-
çar no caminho da justiça social. go. Mas o que vemos em São Paulo, Sr. Presidente?

Sr. Presidente, peço a V. Ex! que autorize a di- O Governador do Estado deveria ser o exemplo para
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz aqueles que ele administra. O que faz o Governador
do Brasil. Mário Covas? Bate-boca com o representante do mo-

Muito obrigado. vimento. Em vez de o Governador sentar-se à mesa
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, para negociar, tentou insuflar os manifestantes para

peço a palavra pela ordem. que eles reagissem. Eo Governador é bom e os servi-
O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio) _ dores são baderneiros. O Governador Mário Covas

Tem V. Ex! a palavra. vai ao acampamento que os trabalhadores haviam
O SR. GILMAR MACHADO (PT _ MG. Pela or- montado e tenta .c~iar tumulto, para depois justificar a

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. presença da Policia. ...
e Srs. Deputados, gostaria de abordar a situação por Não concordamos com a violência, em hipótese
que passam os servidores públicos deste País. Mais alguma. Também não. concordamos com. a. forma
uma vez temos que ocupar esta tribuna para tratar do como o Governador agiu na Praça da Republlca, em
descaso com que o Governo Federal vem lidando São Paulo.
com essa categoria profissional. Queremos ainda, Sr. Sr. Presidente, queria que o Governador Mário
Presidente, deixar registrado nosso protesto peja for- Covas tivesse tempo, separasse pelo menos um dia,
ma como o Governador do Estado de São Paulo, Má- para sair de São Paulo e ir às montanhas de Minas
rio Covas, vem tratando a questão dos servidores pú- Gerais, a fim de ver o exemplo do Governador Itamar
blicos paulistas Franco quanto ao tratamento dado aos servidores pú-

Em primeiro lugar, o Presidente da República blicos.
Fernando Henrique e seus Ministros não recebem os Os servidores públicos de Minas Gerais estão
servidores públicos. Parece-me que hoje alguns seto- em greve, querem proposta melhor do que a já apre-
res da SESU têm audiência marcada com a Fasubra. sentada pelo Governo do Estado. O Governador Ita-
Mas os Ministros responsáveis pela área econômica mar Franco não bate boca com os servidores. S.Exa.
e o Governo Federal não apresentam proposta con- os chama para negociar, senta-se à mesa, apresenta
creta e objetiva para negociar com servidores sobre proposta, recebe contraproposta, e, acima de tudo,
reposição salarial. cna um grupo de negociação.

Hoje, na Comissão Mista de Orçamento, da qual O Governador Itamar Franco não manda o dire-
faço parte, receberemos o Sr. Ministro Martus Tava- tor reprimir professor, não põe a Polícia na rua, por-
res, que tratará dos cortes que o Governo Federal fez que entende que questão social resolve-se com ne-
no Orçamento da União, na área social, em progra- gociação, não com Polícia.
mas extrema~~nte importantes. Não havia necessi- Gostaríamos que o Governador Mário Covas
dade de o MInistro Martus Tavares fazer o corte, o fosse a Minas Gerais pelo menos por pouco tempo
Presidente Fernando Henrique já o havia feito, quan- para lá contemplar a~ montanhas e - quem sabe? -:
do d~ elab~ração do ~rçamento, po~que nã~ e~tava inspirar-se, parar de confrontar-se com o movimento
previsto reajuste salanal para os servidores publlcos. e negociar. O mesmo deveria fazer o Presidente Fer-

Não podemos mais continuar assistindo a isso. nando Henrique Cardoso para entender como se ne-
Ao longo da história, os servidores públicos e os pro- gocia com movimentos sociais.
fessores univ~rsitários prest~m s~rviço fundamental Concluo pedindo aos governantes abertura de
ao País. Infelizmente, as univerSIdades vêm .send? negociações e tratamento decente no sentido de ofe-
sucateadas, desmontadas. Há recurso para o fmancI- recermos excelente serviço público ao povo brasileiro.
amento das instituições privadas, por meio do Ob' d S P 'd t
BNDES, com dinheiro subsidiado, mas não há recur- nga o, r. resl en e. .
so para equipar laboratórios das universidades. Não A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. PreSidente,
há recurso para melhoria das nossas universidades, peço a palavra pela ordem.
não há tratamento decente para os agentes de sa- OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
úde, fundamentais para que o País de fato possa Tem V. Ex! a palavra.
funcionar. A SRA. NAIR XAVIER LOBO (Bloco/PMDB -

Em São Paulo, o Governador Mário Covas tenta GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre-
fazer com que os servidores públicos sejam vistos sidente, Sr"' e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna
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trazer ao conhecimento desta Casa as barreiras que Sr"~ e Srs. Deputados, informamos, ainda, que o
a Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) corpo discente é formado por mais de 6 mil alunos,
vem encontrando para regularizar sua situação junto distribuídos nos períodos matutino e noturno, nos cur~

ao MEC. A pergunta, por que não dizer a dúvida, é: sos de Administração, Análise de Sistemas, Ciências
por que a questão da UNIP já foi resolvida enquanto a Contábeis, Comércio Exterior e Direito. Conta atual-
da UNIVERSO arrasta-se na Justiça, se a situação mente com 138 professores no quadro de docentes,
das duas instituições é idêntica? Até quando a sendo 53% mestres ou doutores e 48% trabalhando
UNIVERSO terá que continuar brigando para trazer em regime de tempo integral, portanto, titulação su-
riqueza e desenvolvimento para o Estado de Goiás, perior à exigida pelo MEC, que determina que até
proporcionar oportunidade de educação e gerar em- 2004 as universidades tenham 34% de mestres e
pregos? doutores. Tem sido preocupação constante da univer-

Sr. Presidente, nobres Parlamentares, quero sidade o investimento em infra-estrutura e aprimora-
aqui fazer em rápidas palavras pequeno histórico so- mento dos professores, sendo uma grande estimula-
bre essa instituição de ensino, que tantos benefícios dora para realização de mestrados e doutorados.
tem trazido ao meu Estado, através dos muito cursos Desde sua implantação em Goiânia, a Universi-
oferecidos, contribuindo assim para a melhoria da qua- dade Salgado de Oliveira tem feito investimentos tan-
lidade do ensino superior em Goiás, além de trazer in- to na construção dos prédios, quanto na ampliação
vestimentas e gerar empregos diretos e indiretos. da biblioteca e na melhoria dos laboratórios, dentre

Sr. Presidente, caros colegas, a Universidade outros, os quais podem ser comprovados in loco.
Salgado de Oliveira (UNIVERSO), instituição de ensi- Além desses investimentos, a Universidade preocu-
no criada em 1959, pelos Professores Joaquim de pa-se com a área social, investindo em projetos filan-
Oliveira e Marlene Salgado de Oliveira, começou com tr6picos e deles participando e promovendo ativida-
uma pequena escola em uma chácara no Município des voltadas à comunidade.
de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Pois bem, Sr. Queremos registrar o trote solidário, que já é
Presidente, nobres pares, o que era uma sala com 33 uma tradição na Universo, arrecadando roupas, ali-
alunos foi transformado no Colégio D. Hélder Câma- mentos, bolsas de sangue e brinquedos, tendo sido
ra, onde são oferecidos os cursos Ginasial e Colegial. realizada nesse primeiro semestre uma série de ativi-

Sr. Presidente, desde aqueles longlnquos dias dades com o objetivo de ajudar o Hospital das Clíni-
de 1959 até os dias atuais, muitas transformações cas da Universidade Federal de Goiás. Mais impor-
ocorreram, se não, vejamos: em 1976, foi fundada a tante ainda, a Universo Goiênia é uma das parceiras
Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São da Organização das Voluntárias de Goiás (OVGrem
Gonçalo e, posteriormente, Universidade Salgado de campanhas como o Movimento Cidadania da Crian-
Oliveira. Em 1993, foi criada, então, a UNIVERSO e ça, este também um investimento de vital importân-
hoje oferece 45 cursos, funcionando, além de Goiê- eia, porque ajuda a melhorar a qualidade de vida da
nia, em São Gonçalo, Niterói e Campos dos Goytaca- comunidade em que a universidade está inserida.
zes, no Rio de Janeiro, e Recife, em Pernambuco. A Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a Univer-
unidade de Goiânia foi instalada em março de 1996, sidade Salgado de Oliveira implantou seu campus em
contribuindo sobremaneira com a educação e elevan- Goiânia em março de 1996, portanto, anteriormente à
do a qualidade do ensino nas áreas ali oferecidas LDB (Lei nO 9.394/96), que profbe a abertura de cam-

Sr. Presidente, nobres Parlamentares, registre-se, pus fora do Estado de origem das universidades.
antes de iniciar as atividades na graduação, a Universi- Desde então, a Universo tem tentado, na Justiça, ga-
dade Salgado de Oliveira já atuava em Goiás desde rantir um direito que é da instituição, garantido, por-
1987, com os cursos de p6s..graduação a distância, tanto, pelo estatuto. Além do mais, Sras. e Srs. Depu-
através do Projeto Novo Saber, contribuindo com essa tados, diz um principio legal: liA lei não retroage para
iniciativa para a formação de mais de 20 mil profissiona- prejudicar, 56 há retroação para beneficiar".
is, em especial professores, que conquistaram melhori- Finalmente, Sr. Presidente, os alunos manifes-
as significativas em suas carreiras, tendo em vista os taram dúvida que apresento da tribuna, cumprindo
cursos de especialização oferecidos pela Universo. meu papel de representante do povo goiano: por que

Sr. Presidente, nobres Parlamentares, faço este a questão da UNIP já foi resolvida enquanto a da Uni-
breve histórico por acreditar que só através do conhe- verso arrasta-se na Justiça, se a situação das duas
cimento e do saber podemos transformar nossa dura instituições é idêntica? Sr. Ministro Paulo Renato, Go-
realidade na questão pertinente à educação. vemo Federal, MEC, Conselho Especialista, aqui fi-
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cam a dúvida e a soma de uma Parlamentar do povo São multas de valores tão elevados, frente à ren-
que representa bancada acima da ideologia partidária. da média nacional, que forçou muitos dos órgãos exe-
Goiás inteiro une-se nesta causa. Seis mil alunos espe- cutivos de trânsito estaduais à prática do parcelamento
ram a regularização da universidade pelo MEC. das mesmas, para evitara inadimplência generalizada.

Enquanto no Primeiro Mundo há um candidato a Há de se convir que a introjeção de novo com-
Presidente da República dizendo que seu programa portamento social demanda tempo e testes para a
de governo é educação, educação e educação, 6 mil verdadeira incorporação de atitudes e hábitos aos
jovens unidos estão pedindo a regulamentação de mecanismos inconscientes das pessoas, tendo em
cursos. Estão aqui os Deputados Roberto Balestra, vista a automação dos mesmos.
do PPB do meu Estado, e Luiz Bittencourt. Goiás inte- No caso do novo Código, foram concedidos a
ira se une nesta voz para solicitar que não ocorra nós, usuários do trânsito, singelos três meses entre a
mais o descaso com a Universo. São jovens e profes- publicação da lei e sua entrada em vigor, nos quais os
sares que cumprem" à saciedade, as regras do MEC, preceitos a que deveríamos obedecer foram-nos re-
do Conselho Especialista e do Ministro Paulo Renato, passados pelos meios de comunicação.
que tão brilhantemente vem faze~do sua g~stão à Até o presente, não houve uma campanha edu-
fre~te d~ Nação, mas não realiza o pedido da cativa sistematizada dos órgãos governamentais
Universo. a regulamentação dos cursos. competentes divulgando os dispositivos do Código,

Sr. Presidente, caros colegas, tenho imenso suas razões e importância.
currlculo dessa universidade, em Goiás, que cumpre Ocupo, então, a tribuna para condenar a penali-
todo o papel de grandes educado~e~. dade de cassação da Carteira Nacional de Habilita-

Faço, então~ clamor ao Sr. M.lnlstro Pau~o .Rena- ção, por considerá-Ia por demais severa, diante da
to para que S.Ex· .atenda ao pedido de 6 mil Jovens falta de empenho e de compromisso do Governo na
que esperam ansiosamente a regulamentação dos melhoria do trânsito.
cursos e que fizeram um movimento abraçando o Consoante os principias de realizaçao do Códi-
campus. Por que não? É a pergunta da representante . ê . bt ã d C rt' N .. go, as eXlg nClas para a o enç o a a eira aClo-
do povo gOla~o. . . nal de Habilitação também enrijeceram. A posse do

Sr. PreSidente: mUito o?f1gada p~lo espaço qu~ documento definitivo pressupõe aprovação em testes
V. Ex! concede a mim, a GOiás e aos Jovens da Um- de aptidão física e mental, de legislação, de noções
verso neste ~omento. de primeiros socorros, meio ambiente e mecânica do

O SR. IEDIO ROSA - SF.- Presidente, peço a_ pa- vercuJo_ e de direção veicular, afora um ano com a
lavra pela ordem. Permissão-pa-raDir191?,naqual opretendente, -testaae

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - na prática, não pode incorrer em uma falta grave ou
Tem V. Ex!! a palavra. gravíssima ou em duas faltas médias.

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pela or- O custo para o candidato é de sobra elevado, con-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e siderando o padrão médio da renda do brasileiro, fican-
Srs. Deputados, a rigidez e a severidade nortearam a do em torno de R$300,OO, caso ele consiga passar na
elaboração da Lei nl! 9.503, de 23 de setembro de 1997, primeira tentativa em todas as etapas do_P[O~sso.
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro em vigor, Trata-se de um documento cuja obtenção, além
engessando o comportamento do motorista ao volante. de implicar disponibilidade de tempo e dinheiro do

De um momento para outro, os brasileiros viram-se pretendente, afere a capacitação do mesmo. Assim, a
sob a égide de dispositivos legais duros, cujas infrações CNH deveria constituir-se em patrimônio pessoal do
correspondem a sanções pesadas, englobando medidas cidadão, ficando proibida sua cassação como forma
de caráter pecuniário, penal e administrativo. de penalidade.

No rol das medidas administrativas têm-se como Multar, suspender o direito de dirigir e obrigar o
exemplos a remoção ou retenção dos veiculas e o re- infrator a freqüentar cursos de reciclagem, aditadas a
colhimento do documento do veículo ou do condutor. medidas administrativas de retenção ou remoção do

Entre as penalidades impostas estão a adver- veículo com o recolhimento da documentação do
tência por escrito, a multa, a suspensão do direito de mesmo, para citar parte do conjunto de sanções pre-
dirigir, a apreensão do veiculo, a cassação da Cartei- vistas no Código, são punições suficientes para cobrir
ra Nacional de Habilitação ou da Permissão para Diri- uma gama de situações que possam comprometer o
gir e a freqüência obrigatória em curso de reciclagem. bom desempenho e a segurança do trânsito.



Se você tem alguma, compareça.
Ajude a moralizar a Reforma Agrária neste PaIs.
Nesta segunda-feira, dia 5 de junho, estará em

Campo Grande uma comissão da Câmara Federal re
alizando uma audiência pública com o objetivo de co
lher denúncias contra o Incra.

Os deputados federais, participantes desta co
missão, já estiveram em vários outros estados ouvin
do depoimentos, checando documentos, fotos e víde
os que comprovam inúmeras irregularidades cometi
das pelo Incra em todo o país. Participe! Somente as
sim conseguiremos instaurar uma CPI e acabar com
a impunidade. Vamos juntos moralizar a Reforma
Agrária brasileira!

Caso prefira, ligue para nós o mais breve possí
vel. Fone (67-721 2474)

Compareça! Denuncie Já!
Audiência Pública para colher denúncias contra

o Incra
Segunda~feira, dia 5 de junho - 8h
Local: Assembléia Legislativa de MS
Parque dos Poderes
Informações (67-7212474)
Correio do Estadol MS 2-6~2000

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr"~ e Srs. Deputados, o que me traz hoje
a esta tribuna é o dever de consciência de levar ao co
nhecimento da sociedade brasileira, particularmente
da população pernambucana, a grave injustiça que
vem sendo cometida contra os servidores públicos do
meu Estado, sejam eles vinculados à administração
estadual, sejam eles membros dos quadros de pes
soal das Prefeituras Municipais.

Trata-se da reforma da Previdência Social esta
dual, administrada pelo Instituto de Previdência dos
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A cassação como forma limite de sanção deixa o mos aqui a prova de ser ela um mandalete da UDR e
punido à margem da prática de direçao, sem a qual do Governo para tentar criminalizar o MST.
perde a oportunidade de rever e refazer atitudes para Quero solicitar ao Presidente da Comissão de
incorporar novo comportamento ao volante, na criaçao Agricultura e Política Rural que tome providências
do motorista cidadão, objetivo do Código em vigor. com relaçêo a esse fato, uma vez que este documen-

Era o que tinha a dizer. to que apresento denuncia a parcialidade desta Co-
Muito obrigado. missão.
O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a Muito obrigado.

palavra pela ordem. Nota a que se Refere o Orador

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - DENÚNCIAS CONTRA O INCRA
Tem V. Ex· a palavra.

O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"~ e Srs.
Deputados, o que me traz a esta tribuna no dia de
hoje é um assunto muito batido pela imprensa nos úl
timos tempos, especialmente depois das mobiliza
ções do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra pela liberação de recursos para os assentados,
na primeira semana de maio.

- O Governo, para justificar sua inoperência nes
sa área, jogou para a população a idéia de que o MST
é suspeito de desvio dos recursos do Precera e de co
brança de pedágio, numa tentativa de dizer que todo
mundo é corrupto, como o são tantos Governos.

Para operar esta polltica, contou com uma "for
cinha" da bancada ruralista, que, no interesse de con
tinuar caloteando o Governo no crédito rural, aprovou
na Comissão de Agricultura e Política Rural uma pro
posta de fiscalização e controle para apurar possíveis
irregularidades na aplicação do Procera.

Tenho dito, Sr Presidente, que considero isso
uma afronta ao povo, à nossa inteligência. Todo mun
do sabe que o que os fazendeiros e muitos desses
Deputados gastam numa noite de farra é o que um
assentado recebe por ano do Procera, para plantar e
poder iniciar sua vida como agricultor.

Talvez nem fosse necessário dizer isso. O que
foi publicado no jornal Correio do Estado, de Mato
Grosso do Sul, no dia 2 deste mês, é suficiente para
desqualificar e colocar em questão a imparcialidade
dos intentos dessa proposta. O jornal publicou uma
nota assinada pela representação dos produtores ru
rais de Campo Grande e pela UDR, convocando qual
quer pessoa que tenha alguma denúncia a fazer, refe
rente ao que já falamos, a comparecer na audiência
pública dessa Comissão da Câmara, no dia 5 de ju
nho, conforme cópia que apresento em anexo a este
pronunciamento.

Veja, Sr. Presidente, qual é a seriedade, qual é a
credibilidade de uma Comissão cor la esta, e que cré
ditos poderemos dar ao seu relatório, uma vez que te-
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Servidores Públicos do Estado de Pernambuco - po, uma reforma estrutural que leve à modificação de
IPSEP, que vem sendo conduzida de forma pouco re- sua lógica de sustentação. saindo do regime financei-
f1etida peJo atual Governo. ro para o de capitalização.

Em janeiro do corrente ano foi publicada a Lei Durante a administração do ex-Governador Mi-
Complementar nQ 28/2000. que trata da reforma previ- guel Arraes tive oportunidade de opinar na decisão
denciária. Esta reforma, embora pareça partir de um ló- que foi tomada no sentido de utilizar parte das recei-
gica coerente. constitui-se, na realidade, em um enol- tas obtidas com a venda do controle acionário da
me confisco dos salários dos servidores do Estado. Companhia distribuidora de energia na criação e ca-

É de conhecimento de todos a crise mundial pitalização de um fundo de previdência para 05 servi-
das previdências sociais. A conta da Previdência está dores públicos, o que não apenas desoneraria a mé-
causando preocupação à maioria das nações e dio prazo o Tesouro, como também traria tranqüilida-
tem-se constituído num dos fatores determinantes do de às milhares de famrJias que dependem de aposen-
déficit público em grande número de países. tadorias para sobreviver.

Três fatores são apontados como os grandes O regime de capitalização leva à au-
causadores desta situação. O primeiro é a enorme re- to-sustentação da Previdência, que passa a ser sus-
dução de postos de trabalho causada pela tecnologia. tentada pelo resultado da aplicação da reserva de ca-
Com a automatização das unidades produtivas. o nú- pital acumulada. somado à receita decorrente da con-
mero de empregos tem diminuído em ritmo crescen- tribuição dos trabalhadores ativos.
te. Assim, a relação empregados ativos versus apo- A reforma que o atual Governo está empreen-
sentados ficou muito desfavorável, chegando em al- dendo adota essa lógica como discurso e, vista su-
guns países a 111. Isto dificulta a harmonização entre perficialmente, parece buscar esta alternativa. Po-
a receita da Previdência. gerada pelos ativos. e a des- rém. analisando-a detidamente, verifica-se que sua
pesa, os pagamentos de pensões e aposentadorias. essência é bem diferente. Na realidade, eJa represen-

O segundo fator apontado como causador desta ta unicamente o aumento de alíquota da contribu ição.
situação é o aumento da expectativa de vida em todo sem trazer nenhum benefício ao servidor já tão sacri-
o mundo. Maior longevidade, maior permanência do ficado. Configura-se claramente o confisco.
segurado na inatividade, aumentando a despesa da A lei cria a fundação - Funape. que deverá gerir
Previdência. Como terceiro vilão. é apresentada a fal- dois fundos previdenciários. O Funaprev, que é um
ta de planejamento dos sistemas previdenciários, fundo de regime de capitalização. e o Funafin, que é
que. na sua maioria. sempre trabalharam com o regi- um fundo de regime financeiro. Ao primeiro ficariam
me financeiro, e não com o regime de capitalização. vinculados os servidores que só poderiam se aposen-
O primeiro depende da relação ativo/aposentado, já o tar cinco anos após a instituição do fundo. Ao segundo.
último teria permitido a acumulação de uma reserva ficariam vinculados os atuais inativos e os servidores
de capital que o tornaria auto-sustentável. que tenham possibilidade de se aposentar dentro do

A estes aspectos, tomados como regra para to- prazo de cinco anos já mencionado. No discurso. e
dos os países. somam-se as peculiaridades de cada não na lei. o Governo tem o compromisso de aportar o
nação. No Brasil podem ser citados a corrupção, que capital necessário à instituição do Funaprev e de car-
acumula escândalos no setor, o desvio das receitas rear para ele as contribuições de seus segurados. Este
previdenciárias para cobrir outras despesas dos go- fundo não teria inativos e, conseqüentemente, não te-
vemos e a imensa evasao do sistema, causada pela ria despesas, nos seus cinco anos iniciais, período su-
substituição do vínculo empregatício por contratos de ficiente para tomar-se auto-sustentável.
prestação de serviços entre pessoas juridicas e pela Já o Funafin seria custeado pela contribuição
informalidade. dos segurados ativos, havendo ainda a expectativa do

Esta situação, aqui apresentada sucintamente. atual Governador, Jarbas Vasconcelos, de cobrar con-
exige dos atuais govemos uma atitude enérgica que tribuição de inativos e de pensionistas, ficando o saldo
vise à modificação estrutural do sistema previdenciário, não coberto a cargo do Tesouro Estadual. Ate aí, a re-
para que se evite o colapso. que está bem mais próximo forma parece uma medida acertada. O problema é que
do que parece. Este deveria ser o objetivo da reforma esta é apenas a aparência da reforma. É apenas o dis-
estabelecida pela Lei Complementar na 28/2000. curso montado pelo Governo para apoiar a mudança.

Infelizmente. nao é o que ocorre, Sr. Presidente, A realidade é que a reforma apenas cria, mas nao
Srs. Deputados. Obviamente. a Previdência Social no institui, o tão necessário fundo de capitalização, o Funa-
Estado de Pernambuco vem exigindo. há muito tem- prev. A lei nem sequer fixa um prazo máximo para insti-
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tuição desse fundo, ficando este ato, que é a essência capitalização, é a carência dos recursos-iniciais.-Esta
da mudança, para um momento indefinido, a ser ditado é a dificuldade que tem inviabilizado a reforma de vá-
pela vontade e critério exclusivos do próprio Governo. rias previdências estaduais no Pais.

Sem a instituição do Funaprev, todos os segu- Entretanto, o Governo de Pernambuco não tem
rados ativos, inativos e pensionistas ficam vinculados esta dificuldade, pois, recentemente, privatizou a
ao Funafin, o fundo financeiro. Isto significa que toda Companhia Energética Celpe. Nada mais lógico do
a arrecadação previdenciária, tanto a resultante da que providenciar o aporte inicial de recursos do Funa-
contribuição patronal quanto a do segurado, de todos prev com parte do dinheiro arrecadado com a venda
os servidores, ai incluidos os que seriam vinculados da companhia. Registre-se que apenas uma parte dele
ao Funaprev, será destinada ao pagamento da folha seria suficiente, algo em tomo de 20%, considerando a
previdenciária atual. Fica então comprovado que a re- receita real obtida numa venda feita fora de hora.
forma representa, como já colocamos, apenas o au- Esta seria, sem dúvida, uma destinação legiti-
mento da alíquota cobrada dos servidores. ma para aqueles recursos, pois seriam atendidos não

Aumento que chega ao patamar dos 35% da apenas os servidores, mas também a toda popula-
atual contribuição feita pelo servidor, e não de 3,5%, ção. Dentro de alguns anos, com a extinção natural
como apregoam, tentando convencer a opinião públi- do fundo financeiro, Funafin, já que o seu número de
ca, os porta-vozes do Governo. Tudo isto sem consi- segurados ficaria limitado, o Governo Estadual nao
derar uma supressão de direitos feita de forma ditato- precisaria mais carrear recursos do Tesouro estadual
rial, que é o fim da assistência à saúde, assegurada para cobrir o rombo da Previdência. Ela seria au-
durante décadas. to-sustentável. O Governo não teria em sua conta de

Para financiar sua assistência médica, o servi- despesas a conta da Previdência e aplicaria todos os
dor terá que desembolsar uma outra contribuição ou, seus recursos em favor da população.
caso não concorde, tornar-se freqoentador das filas Se, como alardeou, pretendia o Governo do
do nosso Sistema Único de Saúde, SUS, que obvia- Estado viabilizar investimentos estruturadores, não
mente não suportará o impacto da entrada de mais tenho dúvida em afiançar que este seria mais estrutu-
400 mil vidas, que é a população atualmente assistida rador que qualquer outros, pois levaria a médio prazo
pelo IPSEP. a melhoraras finanças estaduais e, de imediato, traria

Pelos cálculos apresentados pela Secretaria da tranqOilidade à famflia pernambucana. Que investi-
Fazenda, a reforma aumenta a receita da Previdência mento seria mais estruturador que este?
de R$5,9 milhões para R$12,4 milhões, isto é, um au- Nêo existe dificuldade operacional nem legal
mento de R$6,5 milhões. Valor que o Governo, não para implantação do regime de capitalização, Sr. Pre-
precisando mais repassar à Previdência, aplicará em sidente, Srs. Deputados. O que há é uma decisão po-
outras despesas, o que representa, como já foi dito, o Iitica do Governador de utilizar o recurso proveniente
confisco de parte do salário do servidor para aplica- da privatização da Celpe em outras despesas. É por
ção em outros fins. decisão própria do Governo atual que o servidor do

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficou claro en- Estado não terá direito a uma aposentadoria digna.
tão como o Governo do Estado de Pernambuco está É por tudo isso,que neste momento, da tribuna
desperdiçando a oportunidade de garantir uma apo- desta Casa, faço um apelo ao Sr. Governador e aos
sentadoria digna ao servidor. E isso ocorre porque o membros de sua equipe, estendendo-o aos meus pares
atual Governo está mais interessado na possibilidade nesta Casa, no sentido de que haja um chamado à ra-
de gastar R$6,5 milhões de reais a mais por mês em zêo e uma mudança crucial na reforma que vem sendo
despesas de seu interesse do que em garantir um ml- feita na Previdência Social de Pernambuco, para tor~

nimo de dignidade à grande massa de servidores na ná-Ia menos inlqua, menos CNel e que proteja, em vez
sua vida após a aposentadoria. de sacrificar, quem já passou por tanta dificuldade.

Aliás, esta é a cara desse Governo, sua rotina, O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio)-
seu modo de agir habitual, desprezando os direitos e Antes de dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá
interesses das maiorias em favor dos interesses pró- conhecimento ao Plenário do seguinte

prios dos que o fazem e dos seus amigos. . ATO DA PRESIDêNCIA
Asseguramos ser esta a grande oportUnidade

que corremos o risco de perder, porque a grande difi- Nos termos do art. 202, § 21l, elc o artigo 33, § 1St,

culdade para a implementação de uma solução estru- todos do Regimento Interno, esta Presidência decide
tural, como a mudança do regime financeiro para o de criar Comissão Especial destinada a proferir parecer
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à Proposta de Emenda à Constituição nQ 115-A, de As políticas salariais estão-se transformando em
1995, do Sr. Deputado Gervásio Oliveira e outros, políticas draconianas. O serviço público deixou de ser
que "modifica o § 4l1. do art. 225 da Constituição Fe- um local adequado ao exercício profissional, para
deral, incluindo o cerrado na relação dos biomas prestação de serviço, para tornar-se meramente como
considerados patrimônio nacional" e apensadas, um bico a mais, porque as pessoas não conseguem
constituída de 31 (trinta e um) membros, acrescido trabalhar tranqüilamente com salários tão rebaixados
de mais um destinado ao rodízio entre os partidos como os que estamos assistindo nos dias de hoje.
não contemplados. Em função disso, servidores da área de educa-

Brasília, 7 de junho de 2000. - Michel ção, particularmente no Brasil e no meu Estado, o Ce-
Temer, Presidente. ará, estão paralisados. Esse "tucanato" que domina a

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ cena polrtica nacional tem sid.o também tru~ulento.
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Os pr?fessores da rede de ensIno do es~a.do J~.t0ram

I~ácio ~rru~a, do PCdoB do Ceará e que dispõe de ~~:~~~s;:C~:t~~i~~~~~~~~~~.I~:~~~I~r~~~:rndú~
CinCO mlnu os. mero de professores estão fazendo greve de fome na

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. principal praça da nossa cidade, Fortaleza, Capital do
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Estado do Ceará. Não poderíamos deixar de prestar
S~ e Srs. Deputados, primeiro, quero prestar meu nossa solidariedade a eles e anunciar para o Brasil a
apoio ao Movimento dos Conselheiros Municipais de truculência e a arrogância do Governo no Estado.
Saúde de todo o Brasil, que estão reunidos no Auditó- Até o presente momento, a principal reivindica-
rio Petrônio Portella, para reivindicar a aprovação da ção está ligada à reposição das perdas inflacionárias.
Proposta de Emenda Constitucional nll. 86-A, que Não se está pedindo aumento de jeito algum. Aumen-
busca vincular recursos de estados, municípios e to é quando se vai além do reajuste da inflação. Isso é
União ao programa de saúde, tendo em conta que, no o que poderíamos chamar efetivamente de aumento.
caso de juros, o Governo sempre tem considerado O que se está reivindicando, cobrando do Governo do
bem-vindas as propostas de vinculação. Estado do Ceará é uma reposição inflacionáría, mas

A segunda questão, Sr. Presidente, é sobre a ele não tem conseguido dialogar, conversar.
nossa solidariedade à luta dos servidores públicos Por isso, registro meu apoio e minha solidarieda-
federais, que estão entrando no sexto ano sem ne- de aos servidores em greve do meu Estado, o Ceará.
nhuma reposição salarial. É inadmissível que a po- O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
Iftica econômica imposta ao nosso País leve os ser- palavra pela ordem.
vidores públicos federais a tal situação. Eles têm OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
que enfrentar as autoridades da União, de estados Tem V. Ex!! a palavra.
e a polícia para reivindicar reposição de seus salári- O SR. NEUTON LIMA (PFL-SP. Pela ordem.
os. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"...!

O Governo Federal deixou acumular as infla- e Srs. Deputados, foi com grande satisfação que inte-
ções desses seis anos, chegando a uma situação, grei, como membro titular, a Comissão Especial cria-
portanto, insuportável e com efeito dominó nos esta- da para apreciar o projeto de lei enviado pelo Poder
dos. Os governadores, salvo raras exceções, para Executivo propondo completa reestruturação do setor
confirmar a regra, têm aplicado a mesma política de de transportes no Pais.
contenção total de despesas no que diz respeito aos Ao longo de meses de intenso e frutrfero traba-
servidores públicos nos estados, exatamente em lho, essa comissão promoveu dezesseis audiências
função de que muitas atribuições que estavam na públicas, nas quais foram ouvidos representantes de
mão da União foram repassadas paulatinamente, diversas entidades ligadas aos diferentes ramos do
desde 1988, aos estados e municipios, sobrecarre- setor de transportes, assim como consultores, profes-
gando-os. Não foi dada contrapartida suficiente de sores universitários e outros especialistas na área.
recursos nem se criou condições de os estados, A variada composição do grupo de expositores
através do programa de desenvolvimento econômi- convidados para as audiências permitiu que os mem-
co da Nação, cumprirem a contento suas obriga- bros da comissão formassem uma idéia clara e
ções. Resultado: o achatamento salarial que sofrem abrangente acerca dos problemas que afetam os
os servidores federais é sentido em dobro pelos ser- transportes no Brasil e das expectativas da sociedade
vidores estaduais e municipais. em relação ao setor.
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Faço questão de registrar a excelência do traba- A comissão optou pela extinção de diversos ór-
lho realizado pelo Relator, o nobre Deputado Eliseu Re- gãos, entre os quais o Departamento Nacional de
sende. Após analisar cuidadosamente as 238 emendas Estradas de Rodagem - DNER, embora tenham sido
apresentadas ao projeto e levando em conta as rele- apresentadas inúmeras emendas defendendo sua
vantes contribuições colhidas nas audiências públicas, manutenção.
S: Exa. elaborou.uma proposta.de substitutivo que am- Gostaria de justificar, pois, tal decisM perante
pila a a.brangêncla do texto envlad~ a~ Congres~o pelo este Plenário. É impossfvel reestruturar o setor de
Executlv?, espelhando de forma cntenosa e r~clonal a transportes do País de maneira adequada sem altera-
complexidade do setor de transportes no Brasl/. ção profunda nas estruturas organizacionais hoje

No seu voto, o Relato~ lembra que nosso Pais existentes. O substitutivo prevê, no entanto, a realo-
nunca c~nto~ com ~ma polltlca ~apaz de contemplar, cação das atribuições hoje a cargo dos órgãos que
co~ equlllb~I~, os.dlferentes meios de tran~port~ s?b serão extintos. Essas competências, consideravel-
a.ótlca da efiCiência e do me~or custo, providência I~- mente ampliadas, serão totalmente transferidas às
dls~ensável para o bom funCionamento da economia novas agências e ao Departamento Nacional de
nacIonal: . . Infra-Estrutura de Transportes, e obviamente não se

Mal~ do que uma Simples a~êncla reguladora perderão os conhecimentos, as experiências e a ca-
dos serviços e d~ operaç~o da Infra-est~utura ~e pacidade técnica, acumulados ao longo das décadas
transportes, o Brasil necessl~a de uma polftlca n~cl~- pelas entidades a serem extintas.
nal de transportes. Essa é a linha mestra do substltutl- . s •

vo aprovado pela comissão, que estabelece as bases . Sr. Presldent~, SrL e Srs. Deputados, sinto-me
necessárias para a formulação dessa polftica. Imensamente gratIficado, como parlamentar e como

O m b O d 'ss"" c 'der am ue cidadão, ao ver esta nossa Casa de Leis funcionandos em r s a comi aO onsl ar q 1 • - b'- a -. . ê'- . I'
para atender às necessidades do País, a política de em ngorosa? serv nCla aos mais aut ntlcos pnnc PI-
transportes deverá ser formulada por um único órgão. os democr~Í1Cos. . . .
Propusemos, para isso, a criação de um conselho na- É motivo de enorme orgulho para mim participar
cional de integração das polfticas de transportes, de missões parlamentares levadas a cabo em efetiva
composto pelos titulares dos ministérios que exercem parceria com a sociedade, como aconteceu nas ativi-
influência significativa no setor de transportes ou nas dades da comissão responsável pela análise do pro-
decisões que o afetam. jeto do Executivo propondo a reestruturação do setor

Também consideramos fundamental que essa dos transportes no nosso País.
polrtica nacional de transportes seja implementada de Tenho a convicção de que não há melhor manei-
forma equilibrada, ou seja, mediante a administração ra de aproximarmos a atuação das instituições públi-
eqüitativa dos meios de transportes terrestres, aqua- cas dos mais relevantes interesses nacionais.
viários e aéreos, sem ênfase exagerada a nenhum Aproveitando a oportunidade, gostaria também
deles, em detrimento dos demais. de encaminhar à Mesa projeto de resolução que alte-

O estabelecimento de regras para a outorga de ra os art. 26 e 32 do Regimento Interno da Casa,
concessão, permissão ou autorização para a explora- aprovado pela Resolução de n12 17, de 1989, criando
ção da infra-estrutura e para a prestação de serviços a Comissão de Acompanhamento de Assuntos de
de transporte foi outro ponto que mereceu especial Interesse Institucional, e dá outras providências.
atençã? da .comissã? ? subs~itutivo aprovado bus- Na verdade, Sr. Presidente, quando do término
cou u~lformlzar os cnténos báslc~s pa~~ essas outor- das CPI, o Congresso Nacional não tem um mecanis-
gas, I.ndependentemente do. meio utilizado, o qu~, mo de acompanhamento das informações dadas ao
acredlta~os, torn~rá os. serviços d~ transporte mais Executivo e aos demais órgãos de competência do
democráticos, mais efiCIentes e mais transparentes, P I E . ã . h t
b f

" dá· a s. ssa comISS o visa a esse acompan amen o.ene lelan o os seus usu nos.
O substitutivo também propõe a criação de duas Peço que meu pronu~ciame~to seja divulgado

agências distintas para regular os transportes terrestres no programa A Voz do Brasil e publicado no Jornal da
- ferroviário e rodoviário - e os transportes aquaviários. Camara.
O transporte aéreo irá requerer a criação de uma agên- Muito obrigado.
cia reguladora específica, de acordo com o estabeleci- OSR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
do pela Lei Complementar nll 97, de 9 de junho de 1999, V. ExB. será atendido, de acordo com o Regimento da
que trata da criação do Ministério da Defesa. Casa, nobre Deputado.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - São
16h45min, o painel registra a presença de 242 parla
mentares e temos mais de 440 na Casa.

Srs. parlamentares, venham ao plenário. Logo
mais, iniciaremos as votações nominais.

A Secretaria-Geral determinará o encerramento
dos trabalhos das comissões e fará soar as campai
nhas para que o Srs. deputados venham ao plenário.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr"~ e Srs. deputado, o processo de integração
econômica no Cone Sul é um feito histórico da mais
alta relevância, produzindo um impacto crescente em
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A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a Diante dos cortes na área social, que estamos
palavra pela ordem. lutando para reverter, e da nova Lei de Responsabili-

O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio) - dade Fiscal, precisamos encontrar soluções criativas
Tem V. Ex~ a palavra. como essas, que, a custo zero, resolvam o problema

A SRA. MIRIAM REID (PDT-RJ. Pela ordem. de mais de 1 milhão de crianças brasileiras.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, inicialmen- Cito também o exemplo do Governador Garoti-
te, gostaria de manifestar minha solidariedade e dar nho, do Estado do Rio de Janeiro, que já está articulan-
todo o apoio ao Governador do Amapá, João Alberto do com a Secretária de Educação, Lia Faria, uma reso-
Capiberibe, do PSB, pela iniciativa de criar o Movimen- lução com o objetivo de que, ao final do primeiro semes-
to Nacional de Resistência à Corrupção e ao Narcotrá- tre, os diretores de escola informem aos conselhos tute-
fico no nosso Pais. Ao saudar o Governador do Ama- lares e aos juizes das comarcas locais a relação dos
pá, saúdo todos os governadores do nosso Pais, todos alunos com mais de 25% de faltas, para que ainda este
os representantes do Poder Legislativo, toda a classe ano esses alunos contem com os recursos provenien-
polftica e todos os juízes, promotores e brasileiros que, tes das penas alternativas dos Juizados Especiais cíve-
neste momento, estão conscientes da necessidade de is e criminais. O Brasil já tem uma rede nacional para
continuar o trabalho que foi iniciado pela CPI do Narco- atender individualmente os alunos. As crianças muitas
tráfico. É preciso dar um basta a esta situação, para vezes deixam a escola por causa das precárias condi-
que o Brasil não se transforme numa republiqueta co- ções de vida, de problemas de saúde e até mesmo pelo
mandada pelo crime organizado. fato de precisarem de trabalhar para ajudar na renda fa-

Eu sou testemunha do que o Governador Garo- miliar, pelo fato de os pais estarem º~~E?D:!I:~r~g~tdps,

-tiflha;-do- Rio de Janeiro,vem-sofrenôõpara tentarim- Temos hoje à disposição milhares de cestas bási-
pedir que essas ações criminosas continuem ocor- cas que poderão ser destinadas a essas famflias. Basta
rendo em nosso estado, com apoio até mesmo do a sensibilidade daqueles que estão à frente das Secreta-
aparelho policial. É importante, Sr. Presidente, a rias Estaduais e Municipais de Educação para, através
união de todos nesta luta. da criação de um fundo de combate à evasão escolar,

Também é importante a nossa união na luta em criar um convênio, em parceria com os Poderes Executi-
defesa dos servidores públicos federais, que já estão vo, Judiciário e Legislativo, que viabilize recursos, possi-
hé-muitos dias em greve. Faço um apelo ao Governo bilitando às crianças retomarem às salas de aula, garan-
Federal, no sentido de que viabilize canais de negocia- tindo, dessa forma, um trabalho preventivo, corretivo,
ção para atender às justas reivindicações desses ser- que venha ajudar no desenvolvimento do nosso Pais.

vidores e tirar? Pais do impasse em que s~ encontra., O Sr. Themístocles Sampaio, § 20-do
Sr. Presidente, eu retorno a esta tribuna, mais artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca-

uma ve~, para expressar a minha preocupação com a deira da presidência, que é ocupada pelo
gravisslma questão da evasão escolar. Sr. Michel Temer, Presidente.

A evasão, em si, não é um problema, mas um
sintoma, um sinal, assim como a febre. Quando o or
ganismo vai mal, reage, alterando a temperatura. Da
mesma forma, uma criança saudável deseja ir à esco
la, tem prazer em estar na escola, mas quando há al
gum problema, é preciso haver uma ação rápida no
sentido de resolvê-lo,

Por ISSO, conclamo todos os deputados e até
mesmo os senadores - o Projeto de Lei nl! 1.910 já se
encontra no Senado Federal - a comparecerem ao
Plenário 10, na terça-feira, dia 13, às 14h30min,
quando será realizada uma audiência pública com a
participação da juiza Ora. Hermima e da Sra. Márcia
Lamas, Secretária Municipal de Educação de Serra,
Espirito Santo, que estarão aqui para transmitir ao
Brasil 05 resultados de uma experiência que, a custo
zero, solucionou o problema de mais de 90% de alu
nos evadidos naquele municipio,
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todos os setores da vida econômica, social e cultural cê da intermediação governamental, cuja riqueza é
da população dos países envolvidos. Reconhecemos bastante distinta da que rege a vida econômica.
ter havido um ganho de qualidade nas relações entre Devemos ter clareza de que o desenvolvimento
os países do Mercosul, mas a implementação do blo- das atividades empresariais no ambito do Mercosul
co ainda peca no que tange à forma de solução de exige a institucionalização de um mecanismo ágil e
controvérsias entre empresas dos países membros. eficiente de solução de controvérsias de natureza co-

A atividade econômica tem a agilidade como um mercial, conferindo maior segurança jurídica aos in-
dos requisitos fundamentais para seu sucesso. Os vestimentos na região.
conflitos e divergências de natureza econômica sao Outro aspecto que dificulta o investimento no Mer-
constituintes das relaçOes econômicas entre as em- cosul é a lentidão na adoção de regras comuns nos paí-
presas, razão pela qual a forma de solucionar esses ses membros. Até o mês de maio do corrente ano, esti-
problemas precisa ser eficiente para garantir a sobre- ma-se que apenas 50% das normas acordadas pelo
vivência da empresa na selva do mercado. bloco foram intemalizadas nos sistemas legais dos pal-

Vigora hoje no Mercosul uma única forma de so- ses ~u~ o co.n:pO~m. Ficamos submetidos à dubiedade
lução de controvérsias dada pelo Protocolo Brasrlia, ~e SinaiS polltlcos. as regras pa.ra o aprofunda~ento da
assinado em 1991, que trata de reclamaçOes relativas Integração ~o aprovadas na cup.ul~ e uma sén~ de ou-
a medidas legais ou administrativas tomadas por um ~ros mecamsmos g~vemamentals Intemos deixam de
país membro do bloco em violação a normas referen- ~mplementar as decl~Oes e acordo~ ~n~luídos. Como
tes à constituição do Mercosul. Entretanto, esse proce- Interpretar esse movimento ~ntradlt6no. Como espa-
dimento é moroso e nao contempla as necessidades rar que os a~entes econômicos tenham confia~ça no

. processo de Integração e traduzam esse sentimento
dos agentes econômicos que atuam no Mercosul. Ve- . ti t od t' ? NII. ta d' ,. . ,. em Inves men os pr UIVOS. CIO es remos Isseml-
Jamos co':'o fu.nclona o longo procedimento previsto.. nando deliberadamente a crença no alto risco da ativi-

Ao Identificar um problema, a empresa encaml- dade econômica no Mercosul?
nha uma reclamação à Seção Nacional do Grupo O que podemos concluir disso tudo é que a di-
Mercado Comum de seu pais, que, reconhecendo-a mensão e a importância estratégica do Mercosul para o
como procedente, .pode. consultar o Estado-Part~ so- desenvolvimento regional não encontra respaldo nas
bre o qual ela recai, a~nndo.um processo negoc!ador atitudes dos governos dos países membros. É preciso
que deve durar até qUinze dias, ou submetê-Ia dlreta- solidificar na mentalidade das populações do Cone Sul
men~e ao Gr~po Mercado Comum. Este órgão, na o papel fundamental que o bloco pode ter na região, cri-
próxima reumão que ocorrer (seus encontros são ando emprego e renda e, assim, ativar a vontade políti-
apenas periódicos), deverá verificar se os requisitos ca de priorizar efetivamente o processo de integração e
formais foram cumpridos, para, somente então, de- resolver os problemas básicos que aqui assinalamos.
sign~r um.grupo de e~~ecialistas, que terá um prazo Sr. Presidente, peço a V. Ex! autorize a divulga-
de trinta dias para emitir um parecer. ção do meu pronunciamento no programa A Voz do

Sendo reconhecida a procedência da reclama- Brasil.
ção, qualquer dos Estados-Parte poderá requerer a O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
adoção de medidas corretivas ou a anulação das me- palavra pela ordem.
didas questionadas. Se em trinta dias o requerimento O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
nao prosperar, só ai o Estado-Parte que o efetuou po- Ex! a palavra.
derá re~orrer dire~amente ao.procedim~nto arbitral. E, O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.
tendo Sido .constltuldo o ~nbunal ~rblt~al, este terà Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro ato
sessent~ dias, prorrogáveiS por mais tnnta,. para se político da maior importância que se realizou na Cama-
pr~nuncl~r. Os laudos deverão ser cumpridos em ra dos Deputados em solidariedade ao Governador do
qUInze dias. Amapá, João Alberto Capiberibe. Nessa ocasiêo, foi

Uma reclamação que necessite passar por todo lançada a Carta Aberta, de solidariedade e de apoio ao
esse caminho descrito levará, se tiver sorte, um mini- Governador do Amapá, que está sofrendo, por parte
mo de 180 dias para chegar a bom termo! Os procedi- de membros do Legislativo estadual, do Judiciário e do
mentos hoje vigentes são incompativeis com a inten- Tribunal de Contas, uma campanha, no entender dos
sificação da atividade econômica no interior do bloco. que apóiam o Governo de João Alberto Capiberibe,
Os agentes empresariais não podem simplesmente inaceitável, que visa a desestabilizar um governo sé-
esperar que a solução de controvérsias fiquem à mer- rio, ético e que tem feito todo o esforço para combater



CARTA ABERTA

Carta Aberta a que se refere o Orador

Os governadores, prefeitos, deputados federais,
estaduais, distritais, autoridades civis, religiosas e os
demais presentes neste ato tomam pública a sua pro
funda preocupação com a extensão da rede do narco
tráfico e do crime organizado, articulados com a corrup
ção em todo o Pars. Hoje, o exemplo mais flagrante é o
que se passa no estado do Amapá. Ali, testemunhas fo
ram eliminadas, autoridades denunciadas e o governa
dor João Alberto Capiberibe jurado de morte eameaça
do de impedimento por uma assembléia legislativa cujo
presidente foi acusado de envolvimento com narcotrafi
cantes em depoimentos na Comissão Parlamentar de
Inquérito da Cêmara Deputados.

A nação aplaude e apóia os trabalhos da CPI.
Parte do avanço do narcotráfico no Pars, e a impuni
dade de muitos dos que o acobertam, foram revela
dos. A rede do crime organizado começou a ser ex
posta à sociedade. Os criminosos assassinam, su
bornam e constrangem testemunhas, autoridades
dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Esses fatos foram amplamente divulgados pela mrdia
nos últimos meses. Mais de trinta pessoas, testemu
nhas ou depoentes, foram assassinadas em diversos
estados do Pars, antes, durante ou depois da passa
gem da CPI. Até mesmo os deputados membros da
Comissão encontram-se hoje constrangidos e amea
çados na sua integridade trsica.

O grau de penetração da rede do narcotráfico
no aparelho de estado brasileiro, fato fartamente
comprovado pelo trabalho da CP" conduz a questão
do combate ao tráfico de drogas no Brasil para além
do êmbito da polrcia e o transforma num tema polftico
nacional. É preciso uma imediata e determinada ação
dos poderes institucionais do Pars. Não se trata ape
nas da proteção às testemunhas, deputados e até go
vernadores de estado ameaçados. Essa açao é ne
cessária e deve ser integral. Mas, acima de tudo, é
preciso uma atitude enérgica do Estado.

Os governadores presentes neste ato solicitam ao
Sr. Presidente da República uma imediata audiência
para que, juntos, estabeleçam uma agenda que dê
prosseguimento às ações iniciadas pela CPI da Cêma
ra dos Deputados. Queremos a Polrcia Federal envolvi-
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O crime, O narcotráfico e a corrupção. Esse ato contou da na apuração dos fatos criminosos e um aumento do
com a presença de parlamentares de vários partidos. efetivo nos estados que fazem fronteira com outros par·

Sr. Presidente, solicito a transcrição da Carta ses. Solicitamos do Ministério Público Nacional a inves-
Aberta, divulgada nesse ato de solidariedade e de tigação e a punição dos órgãos e autoridades envolvi-
apoio ao Governador João Alberto Capiberibe, do das com o narcotráfico. A situação é grave. Convoca-
Amapá. mos toda a sociedade a mobilizar-se e a apoiar os po

deres institurdos para este combate, antes que a nação
se tome refém do crime organizado.

Brasflia, 6 de junho de 2000.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Depu

tados, venham ao plenário. Logo mais vou derrubar o
painel. Tal como anunciei ontem, em breve tempo der
rubarei o painel. Se não tivermos quorum para a
Ordem do Dia, não teremos presença na Casa.

sao quase 17h. Peço aos Srs. Deputados que
venham ao plenário. Em respeito aos 247 colegas que
já marcaram presença, venham registrá-Ia também.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convido
o Sr. Deputado Luiz Sérgio para fazer uso da palavra,
pela ordem.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs.
Deputados, em primeiro lugar, quero deixar registra
do meu apoio ao Encontro Nacional dos Conselheiros
de Saúde, que aqui vieram lutar pela aprovação e im
plementação da PEC que vincula recursos para asa·
úde, aprovada por este Plenário.

Quero também externar meu apoio àqueles que
lutam pela ética e contra o crime organizado, ao movi·
menta lançado ainda há pouco nesta Casa com a pre
sença de Governadores e representantes de vários
Estados solidários ao Governador do Amapá, João
Alberto Capiberibe, Governo este de que o PT honro
samente participa.

Em terceiro lugar, registro que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso esteve na Alemanha e
na França e, mais uma vez, Sua Excelência exerci
tou um dos seus atos preferidos quando em viagem
ao exterior. O primeiro deles é criticar esta Casa e os
polrticos, como se ele não fosse polftico e o mandatá
rio primeiro desta Nação. O segundo, como que reve·
lando certa antipatia aos brasileiros, criticou os po/rti
cos e empresários, declarando ser preciso haver um
movimento para enfrentar a grave crise, o desempre
go, a pior realidade social deste Pars hoje e que para
tal é necessário reduzir a jornada de trabalho.

Ora, o Presidente precisa saber que há vários
anos tramita nesta Casa projeto nao para reduzir a
jornada de 44 para 36 horas, como na França, mas
para reduzi-Ia de 44 para 40 horas.

A base poutica de sustentação do Governo Fer
nando Henrique Cardoso deveria aproveitar esse mo-
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menta para colocar em pauta, em discussão e em vo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Obriga-
taçao não só o projeto de lei que reduz a jornada de do, Deputado lédio Rosa.
trabalho, mas também uma proposiçao firme no senti- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ao mes-
do de aumentar o número de empregos e a adoça0 de mo tempo em que, mais uma vez, convoco os Srs.
uma poHtica clara de incentivo ao primeiro emprego. Deputados a virem ao plenário, leio resposta à ques-

O Presidente diz que é preciso haver pressão tão de ordem do Deputado Sérgio Miranda:
da sociedade, que o Congresso precisa votar. Não O Sr. Deputado Sérgio Miranda formulou ques-
existe pressão maior da sociedade hoje do que a tão de ordem acerca da tramitação dos Projetos de
pressão que une vários Parlamentares desta Casa Lei ni!s 4.155 e 4.173, ambos de 1998, que tratam do
em torno da necessidade de se fazer a reforma tribu- Plano Nacional de Educação, especificamente no
tária. O próprio Presidente desta Casa instituiu uma que diz respeito á competência da Comissão Mista de
Comissão que durante vários meses, com afinco, tra- Planos, Programas e Orçamentos inscrita no inciso 11
balhou e elaborou uma proposta. do § 1i! do art. 166 da Constituição Federal e no inciso

Esse é o reclamo da sociedade brasileira. E 11 do art. 2i! da Resolução ni! 2, de 1995-CN.
esta Casa fez a sua parte. Se tudo isso não vai a voto Citamos o dispositivo constitucional:
é porque o Governo Fernando Henrique Cardoso e Art. 166 .
sua equipe econômica assim não o querem. § 1i! Caberá a uma comissão mista

Ora, diz-se também ser preciso haver pressão permanente de Senadores e Deputados:
por parte da sociedade. Os servidores públicos fede- I _ examinar e emitir parecer sobre os
rais, em greve há vários dias, reclamam, e esta Casa, projetos referidos neste artigo e sobre as
por meio da reunião de Lideranças de vários partidos, contas prestadas anualmente pelo Presi-
solicitou á equipe econômica do Governo que abrisse dente da República;
um canal de negociação. Mas o Presidente finge que 11 _ examinar e emitir parecer sobre os
não ouve, e não atende sequer a uma comissão para planos e programas nacionais, regionais e
reduzir o clima de tensão provocado pela greve. setoriais previstos nesta Constituição e exer-

Então, fica claro que o Presidente precisa en- cer o acompanhamento e a fiscalização or-
tender que não se mede um polftico pelo seu discur- çamentária, sem prejulzo da atuação das de-
so, mas pela prática concreta do dia-a-dia. A reforma mais comissões do Congresso Nacional e de
tributária é uma reivindicação da sociedade, e está suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
sendo enterrada pelo Governo Femando Henrique
Cardoso. O seu discurso sobre redução da jornada Trata-se, portanto, de saber se o Plano Nacio-
de trabalho é algo que podemos colocar em prática, nal de Educação, objeto dos projetos de lei em cau-
bastando apenas que Sua Excelência faça disso sa, insere-se na previsão do inciso 11 mencionado,
ação concreta e efetiva para que esta Casa possa de- caso em que deveria ser apreciado pela Comissão
bater, deliberar e, assim, dar uma resposta a esse Mista Permanente criada pela Resolução nQ 2, de
grave problema social: o desemprego neste Pais. 1995, sem prejulzo do exame pelas Comissões da

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa- Câmara e do Senado.
Ao proceder á distribuição da matéria, a Presi-

lavra pela ordem. dência considerou não terem as proposições em cau-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA sa, em principio, repercussão direta na gestão orça-

a palavra. mentária, configurando um plano de natureza poHti-
O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pela or- co-programática, cujas ações decorrentes depende-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero rão, naturalmente, de futura inserção nos orçamentos
dizer da minha alegria de haver participado na manhã e planos orçamentários das várias esferas de gover-
de hoje da solenidade em que V. ExA assinou convênio no envolvidas.
com a Rede Globo de Produções, no sentido de fazer Prova disso é o fato de o Plano Nacional de
com que os nossos eleitores passem a usar a TV por Educação prever metas para um perlodo de dez
assinatura - aTV Sky - para sintonizar aTV Câmara. anos, estendendo-se, portanto, muito além da abran-

Na Região dos Lagos, por exemplo, não se con- gência dos planos plurianuais e orçamentos anuais.
seguia sintonizar a TV Câmara. Agora, os nossos ele- Desse modo, não há que se cogitar examinar a ade-
itores poderão assistir à TV Câmara e à TV Senado. quação do Plano de Educação aos orçamentos ou

Parabéns a V. Exl.; planos orçamentários, senão o contrário: aprovado o
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Plano Nacional, o plano plurianual e os orçamentos Comissão não se refere a eles como matérias de
anuais deverão atender a suas metas destinando os tramitação autônoma ou diferenciada, supondo-os
correspondentes r~cursos, momento em que a maté- abrangidos pelas demais leis orçamentárias.
ria será submetida a exame da Comissão Permanen- Da mesma forma, o Poder Executivo, ao enca-
te de Planos, Programas e Orçamentos. minhar para a Cêmara dos Deputados a Mensagem

Ademais, há diversos projetos de lei em tramita- n2.180, de 1998, que deu origem, nesta Casa, ao Pro-
ção instituindo ou modificando planos nacionais cujos jeto de Lei n2. 7.143, de 1998, também não identificou
despachos seguem exatamente o mesmo critério a matéria como de competência conjunta do Con-
sem qualquer contestação, a exemplo do Projeto de gresso Nacional, pois, em tal caso, a teria remetido ao
Lei nil. 867/99, Plano Nacional de Pedras e Metais Senado Federal, como ocorre com os demais proje-
Preciosos, o Projeto de Lei n2. 1.509/96, Plano Pluria- tos de natureza orçamentária.
nual para Triticultura Nacional, o Projeto de Lei n2. Desse modo, sem embargo de reconhecer a re-
2.663/99, que institui o Plano Nacional de Hidrovias, levência da questão formulada, mantenho a tramita-
além de dezenas de proposições alterando o Plano ção dos Projetos de Lei nO' 4.145 e 4.173, de 1998,
Nacional de Viação e outros. conforme encaminhamento e despachos iniciais.

Assim, não estariam os projetos inseridos na O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
competência da Comissão Mista Permanente de Pla- peço a palavra pela ordem.
nos Programas e Orçamentos consoante entendi- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exil
me~to resp~ldado i~clusive por em~ri~os juristas, dos a palavra.
quais p.ermlto-me ~It~r J. Cretella JUnior, em seu Co- O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB _ MG.
"!1entános à Constlt~lção de 19~8,.e Ives Gandr~ Mar- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tlnS,. em C?mentáno~ à ConstitUição d? BrasIl, dos agradeço a deferência de V. Exâ de responder por es-
quais extraiO, respectivamente, os segUintes textos: crito à questão de ordem, e, mesmo reconhecendo a

"O inciso 11 é redundante, descendo a solidez de alguns argumentos, recorro da decisão de
espécies já compreendidas nas expressões V. Exll à Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
'plano anual', 'diretrizes orçamentárias', 'or- dação.
çamento anual', 'créditos suplementares'. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Acolho o

O inciso 11 complementa o inciso I em recurso de V. Exll, que será encaminhado à Comissão
relação às matérias de competência inicial de Constituição e Justiça e de Redação.
da Comissão Mista das duas Casas. O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden-

De rigor, é repetitivo. te, peço a palavra pela ordem.
Como o inciso J cuida do plano pluria- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa

nual, das diretrizes orçamentárias, do orça- a palavra.
menta anual, alé":l dos créditos.suplementa- OSR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. Pela
res, n~o há maténa orçamentá~la qu~ possa ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
ser. del~ada de lado. Nos r~fer~dos diplomas taria de louvar a iniciativa da Mesa e parabenizá-Ia, na
legislativos tudo deve estar indicado. pessoa de V. Exa, por permitir maior divulgação do

. Por esta razão, fal~r que cabe à Co- nosso trabalho por meio desse convênio com a Sky.
mISs~o, além de examl~ar .tUdo, ~am~ém Aproveito a oportunidade para chamar a atenção
exa~l~ar os ~Ianos naCIonaiS, regionais. e dos Deputados da bancada do Norte, do Nordeste e
setOriaiS, contidos no.s doc~ment?s ante~lo- do Centro-Oeste para o fato de, na semana passada,
res, é t~rnar ple.onástlco o dISpOSI~~VO, a tltU- ter sido aprovada a urgência urgentíssima para a tra-
Io de eVitar veleidades exegéticas. mitação dos projetos dos fundos setoriais. Precisa-

o legislador interno, ao redigir a Resolução n.!! mos olhar isso com muito cuidado, porque os fundos
2, de 1995 - CN, que dispõe sobre a Comissão Mis- setoriais, com exceção dos dois fundos constituciona-
ta prevista no art. 166, § 1.2., da Constituição Federal, is e o da Universidade-Empresa, todos eles não estão
esposou, aparentemente, o entendimento acima, regionalizados. A sua divisão, a sua partilha, está
uma vez que, embora mencione no art. 22 da Reso- sendo feita por setor.
lução a competência desta para apreciar os planos Se mantivermos essa metodologia setorial, es-
e programas de desenvolvimento, ao tratar das es- taremos perdurando nesse modelo concentrador.
pécies normativas especificas de competência da Precisamos fazer a regionalização dos fundos setori-
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ais para invertermos esse modelo concentrador, a fim mental. O ponto mais importante diz respeito à legis·
de que a regionalização revigore o ente regional, as lação que trata do voto proporcional.
instituições regionais, caso da Sudam, Sudene, Ban- A Câmara dos Deputados, f tradicionalmente,
co do Nordeste, Basa, como gestores desses fundos sempre foi a Casa iniciadora dos projetos. O Senado
regionais, por meio das universidades federais e das Federal, arvorando-se em mentor da chamada refor·
respectivas Secretarias de Ciência e Tecnologia. Isso ~a polltica, ~stá produzindo.vários projetos de le~ que
será determinante para chegarmos a novo modelo de dizem respeIto ao voto por lista, ao voto proporcionai
partilha dos recursos da ciência e da tecnologia, tão e ao voto por número de partidos.
vitais para o desenvolvimento da pesquisa. Ora, Sr. Presidente, toda a legislaçêo eleitoral

Em tempo, lembro que o próprio Presidente da sempre, e por tradição, teve infci? na Câmara dos De-:
República disse que o Brasil convive, ao mesmo tem- putados. Se o.Senado Feder~1 qUiserdar sugestões, vai
po, com a demanda pós-Internet e com a demanda do fazê-Io postenormente à decisão da Câ~~ra dos Depu-
século XIX. Dessa forma, se não regionalizarmos a tados, cabendo sem?re a esta Casa a ultl.ma palavra.
partilha desses recursos, no final do ano, as regiões .A reforma pol~t1~ que fez parte do diSCUrso do ~r.
subdesenvolvidas deste Pais ouvirão novamente a Pr~sldente da Repub~l~ na abertura ~a Sessão Legls-
justificativa de que não deu para aprovar ou porque lativa -. e que é dlngld~ e .encamlnhada pel~ Vi-
não havia demanda ou porque esta nao era qualitativa. ce-Presldente Marco .Maclel -: Insere-se num conjunto

É imperioso, portanto, que se proceda à regio- de alteraçOes do regime polítiCO..Não fal~ apen~s da
nalização de todos os fundos setoriais. fo~a. de governo, mas de um regime polítiCO mais au-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente peço a tontáno, que procura enquadrar a vontade democráti-
palavra pela ordem. 'cado povo brasileiro em regras rlgidas, antidemocrá-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! ticas e excludentes. Esse é o sentido da reforma polr-
a palavra. tica encaminhada pelo Vice-Presidente Marco Maciel

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. e pelo Sr. Presidente da República. Ela está direta-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimen- mente relacionada às alterações na Lei de Segurança
to V. Ex! pelo fato de, na manha de hoje, ter colocado Nacional, à criação da nova Guarda Nacional e de
a nossa Casa à disposição de toda a sociedade brasi- serviços de segurança institucional que visam espio-
leira via televisão. nar a oposição.

Ao mesmo tempo, dirijo apelo à bancada do O PCdoB considera essa reforma restritiva e anti-
PPB a fim de que acorra ao plená~io. ~ara registrar a democrática. Lutamos, sim, por uma reforma polftica da
s~a pre,sença, para que possamos iniCiar a Orde~ do qual o povo participe. Temos consciência porém de
Dia, pOIS temos na pauta os três destaques finaiS da ' ,
reforma do Poder Judiciário. que a correlação de forças ~a Casa não levará a avan-

Trata-se de matérias importantes; portanto é ços, mas a retro~ssos. Por IS~ empenhamo-nos, ~m
preciso que ultimemos a votação para encerrarmos outras forças pol!ticas, no sentido de eS<?larecer à soele-
de vez matéria já tão discutida nesta Casa. dade o real sentido dessa reforma polftrca.

Reitero à minha bancada a presença no plená- Peço aos parlamentares que valorizem a co-
rio e peço a V. Ex! acione as campainhas e determine missão proposta por V. Ex\ na qual todos os partidos
o encerramento dos trabalhos nas comissões, para terão assenta, de acordo com a representação de
que iniciemos a votação. cada um. Lá criaremos um fórum de debate sobre a

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo reforma polftica; todos os partidos serão ouvidos e
a palavra a~ nobre Dep~tado Sérgio Miranda, para buscarão o encaminhamento que mais avance na de-
uma Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parla- mocracia, sempre fazendo restrição à contra-reforma
mentar PSB/PÇdoB. politica encaminhada pelo Executivo.

O SR. SERGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG. O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
Como Llder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- a palavra pela ordem.
te, quero saudar. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!

V. Ex! pela decisão acerca da criação de Comis- a palavra. . .
são Especial para tratar da reforma polftica, atenden- O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela ordem.
do aos pedidos de partidos da oposição e também de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
outros partidos. falar-lhe da minha'alegria pela inauguração da TV Câ-

Aqueles que estão empenhados na criação des- mara nas Regiões Norte e Nordeste, hoje abrangen-
sa comissão não se atêm à questão de apressar ou do sobretudo as áreas antes discriminadas. Sempre
adiar a reforma polftica. Não é essa a questão funda-
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costumo dizer que as Regi6es Norte e Nordeste sem- dida Provisória nD.1.915, na tentativa de obter essa
pre recebem por último as coisas boas. reversão.
). E fundamental que 'tC?~os t~nham conheci- Na edição da Medida Provisória nIl 1.971-11, do

mento do trabalho dos parlamentares. Se mesmo dia 4 de maio, o art. 21 altera o art. 25 da Lei n1l 8.112,
as populações mais distantes tiverem acesso ao que permitia a reversão da aposentadoria. Na edição
que fazemos aqui, poderão julgar~nos mais correta- da Medida Provisória nll 1.964-27, ocorrida no dia 26
mente. de maio de 2000, foi consolidada essa medida - ante-

Deixo registrado o meu contentamento pessoal- riormente por uma outra medida e, agora, em uma
e este é um elogio despretensioso, mas válido - medida provisória mais apropriada.
com V. Ex!' Énecessário exaltaras coisas boas. Todos Com a Medida Provisória na 1.964-27 de 26 de
oS 'que nasceram naquela regiAo estêo muito satisfei- maio de 2000, ficam definitivamente alterad~s os arts.
tos. . ' 25,46,47,91,117 e 119 da Lei n1l 8.112, de 1990, per-

Sr. Presidente, muitas coisas que já foram con- mitindo a reversão e o retorno à atividade de servidor
quistadas por~ regiões ainda precisa"'! ser ~ita~ aposentado, atendendo, portanto, ao objetivo da mi-
pe~ Norte do Brasil. Refir,o-me aagropecuána, ~ dlstri- nha proposta de projeto de lei.
buiçao de tenas, aos créditos a pequenas e médias em- .
pteSSs ou mesmo avalorizaçao social e econOmica. . Não, há, portanto, ll.mals razão para d~r prosse-

Cumprimento V. Ex! em meu nome e acredito gUlmento ao Recurso.n 253, de 1~98. Afl~al o que
que em nome de milhares de brasileiros que me trou- eu tentava era a tramitação do proJeto, a fim de ga-
xeram para esta Casa. rantir a reversão. Como a medida provisória - aten-

Era o que tinha a dizer. dendo a uma emenda de minha autoria - já contem-
.0 SR. PRESIDENTE.(Michel Temer) _ Solicito pia a pos~ibilidade de re~ersão do servidor ~ ativida-

mais uma vez aos ~rs. deputados que compareçam de, requeiro a V. ExA a retirada do Recu~so n 253,. d~
ao plenário. Daqui a pouco vou encerrar o registro de 1998, em relação à dev?luçao do Pm~e~?_ de ,Lel.n
presença no paine'. São 17h05m. Não é posslvel que 4.I44.,-de-m8,tend~-stdo-dec~ .1~constltucIO-
não consigamos 308 votos. nal. Com esse atendimento da POSsibilidade de re-

O SR. GERSON PERES _ Sr: Presidente, peço versão não há mai~ ~otivo pa~a o re.curso. Esta é a
a palavra pela ordem. raza~ pela qual sollclto.a V. Ex a ret~rada do Recur-

.O SR PRESIDENTE (M'ch lli )-li V. Ex! so n 25~, ~e 1998, porJá ~star atendido de outra for-
• , I e emer ~m. ma o obJetivo daquele proJeto.

a palavra. O SR P .
O SR.' GERSON PERES (PPB-PA. Pela ·ordem. edido de V:~SIDENTE (Michel Temer) - Defiro o

sem revisão do o~or.) - Sr. Presidente, sugiro a V. Ex! P '. .
que inicie a Ordem dO Dia. Tio logo coloque a matéria Está retirado o recurso.
em votação, os Srs. éJeputados comparecerão ao plenà- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Sr.
rio. Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA 'DE SÃ - Sr. Presi- O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço
dente, peço a palavra pela ordem. a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V Ex'!
EX- a palavra. , a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ (PPB - SP. O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela ordem.
Pela ordem.) - Sr. Presidente, apresentei recurso - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De-
que recebeu o número 253198 - contra decisão da putados. os indicadores sociais do Pais, divulgados
Mesa que considerou inconstitucional o Projeto de Lei pelo IBGE, têm como base pesquisa realizada em 1998
nIl 4.744, de 1998. e devem servir para analisarmos e estudarmos formas

Esse projeto de lei, permitia a reversão da de promover o desenvolvimento socioeconOmico.
aposentadoria, justamente no momento em que Ao contrário da expectativa prevista, de explo-
se disc;utia a PEC nA .33, ,que gerou a Emenda são demográfica. com base no crescimento popula-
Constitucional n1l 20. Muitas pessoas, apressada- cional de 3%, nas décadas de 50 e 60, a população
mente, acabaram pedin~o aposentadoria, ainda brasileira cresceu apenas 1,3% nos anos 90. As es-
que essa não fosse sua intenção. E mesmo que timativas sêo de crescimento demográfico decli-
esse recurso nAo tenha sido apreciado, apresen- nante, o que nos leva a pensar no grande número
tei proposta de emenda às vá~ias edições da Me- de idosos que o Pais terá em pouco tempo, pois



O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex~ a palavra.

O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Pela ordem. Sem revisêo do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de requerer à Casa uma sessão solene
em homenagem a Gustavo Kuerten, o Guga.

A Nação hoje carece de fdolos, e podemos com
parar Guga a Ayrton Senna e a Pelé. Esse jovem bri
lhante de origem humilde divulga a imagem do Brasil
no exterior e dá um exemplo de vida, doando parte do
que recebe nas competiçOes de que participa a enti
dades filantrópicas de Santa Catarina. É esse tipo de
juventude e de exemplo que a Nação precisa home
nagear.

Nesse sentido requeiro a V. Ex~ e a esta Casa
uma sessão solene em homenagem a esse grande
atleta brasileiro, internacional, f1orianopolitano, que
se chama Gustavo Kuerten.
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para cada mulher há uma estimativa de apenas 2,4 As desigualdades raciais também são passrveis
filhos. de mudanças se a própria sociedade passar a se en-

A mortalidade na infência também vem caindo, xergar como um todo que luta por melhores condi-
mas ainda é muito alta se comparada aos parses da çoes de vida, trabalho e lazer, independentemente de
Europa e da América do Norte. Enquanto isso, a inci- sua cor.
dência de mortalidade por causas externas, principal- Apesar de serem muitas as áreas problemáticas
mente homicrdios e acidentes automobiUsticos, está do Pars, nêo creio que seja impossrvel transformar
diminuindo a expectativa de vida, especialmente dos este quadro caótico. Não se pode negar que é preciso
homens. A diferente expectativa de vida nas regiões muito investimento financeiro, mas antes de tudo pre-
Nordeste e Sul é um fato que nos faz pensar na dispa- cisamos de vontade poHtica séria e verdadeira que
ridade regional. procure maximizar os bons resultados e minimizar os

A educação apresentou melhoras em 1998, custos.
com a queda da taxa de analfabetismo e o aumento Sr. Presidente, quero comunicar à Casa que me
da taxa de escolaridade. Entretanto ainda existem 15 associei ao Deputado Edison Andrino num requeri-
milhões de analfabetos que se co~centram, em sua mento, ped!ndo a presença ~o Pre~ide.nte da Emb~a-
maioria, na região Nordeste e em áreas rurais. A es- tur na Comlssêo de Economia, Industna e CO":,érclo.
colaridade da população brasileira, além de baixa, é Apesar dos ~sforços do ~ove~o em tenta~ hOJe der-
irregular e o fato de 94 7% das crianças estarem fre- rubar a reumêo da Comissão, ISSO não fOI possrve\.
qoentando as escolas ~ão detalha a defasagem entre ~pro~an:'0s requerimento para re~lizaçêo de audiên-
a idade do aluno e a correspondente série escolar re- cla publica, a fim de que o Presidente da Embratur
sultado da repetência. 'compareça a esta Casa e apresente os dados refe-

. rentes à EXPO-2000, em Hannover, na Alemanha,
O mercado de trabalho pesqUIsado demon.s~rou onde o Brasil esteve representado. Há muito dinheiro

o quanto as mulheres v~m aumentand.o sua partlclpa- envolvido nisso, além de altas figuras da República, a
çêo, ultrapassando o numero de 3.1 milhões de.traba- começar do filho do Presidente Fernando Henrique
Ihadoras. A população economicamente ativa - Cardoso e do filho do Presidente do maior partido de
PEA, concentr~-se na áre~ urbana, e os dados reve- apoio ao Governo, o PFL.
Iam que 2,8 milhões de cnanças ~ntre 10 e 14 anos Muito obrigado pela atenção.
estao no mercado de trabalho, assim como um quarto
dos idosos de 65 anos ou mais. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Esses fatos injustos evidenciam a situação de Deputados, venham ao plenário. Vou derrubar o pai-
baixa renda em que vivem as famllias cujas crianças nel.
e idosos precisam trabalhar para completar o orça
mento da casa - as crianças deveriam estar estudan
do, brincando; e os idosos, desfrutando a vida sem
mais preocupações.

As contribuições para a Previdência Social, um
dos mecanismos do emprego com carteira assinada,
só tendem a diminuir, pois somente 61,8% da popula
ção ocupada dispõem dessa legislação trabalhista.
Se as contribuiçOes só diminuem, como ficará a situa
ção dos aposentados, cujos proventos sêo cada vez
mais baixos?

A distribuição de renda no Pars é totalmente de
sigual, com os rendimentos de grande parte da popu
laça0 se reduzindo a meio salário mrnimo per capita.
Um pequeno percentual dos brasileiros concentra a
maioria da riqueza nacional.

Até quando viveremos nessa desigualdade,
Srs. Parlamentares? Os dados do IBGE nos revelam
uma sociedade por demais injusta, com situações
inaceitáveis que urgem mudanças.



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnOS Quinta-feira 8 30823

VI - ORDEM DO DIA PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS

Luis Barbosa PFL

Robério Araújo PL PUPSL

Salomão Cruz PPB

Presentes de Roraima : 4

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB PSD8/PT8

Presentes de Amapá : 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB PSDB/PTB

Babá PT

Gerson Peres PPB

Giovanni Queiroz POT

Josué Bengtson PTB PSOB/PTB

Vic Pires Franco PFL

Presentes de Pará : 6

AMAZONAS

Euler RibeiJ:o PFL

Francisco Garcia PFL

Luiz Fernando PPB

Presentes de Amazonas : 3

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN

Eurrpedes Miranda POT

Expedito Júnior PFL

Marinha Raupp PSOB PSDB/PTB

Presentes de Rondonla : 4
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Partido Bloco

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB

José A1eksandro PSL PUPSL
Nilson Mourão PT

Sérgio Barros PSOB PSDB/PTB
Presentes de Acre : 5

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
João Ribeiro PFL

Osvaldo Reis PMDB PMOB/PSTIPTN
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB
Udson Bandeira PMDB PMOB/PST/PTN

Presentes de Tocantins : 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB

Cesar Bandeira PFL

Costa Ferreira PFL

Eliseu Moura PPB

Gasta0 Vieira PMDB PMDB/PST/PTN

João Castelo PSOB PSOB/PTB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB

Mauro Fecury PFL

Neiva Moreira POT

Nice Lobão PFL

Pedro Fernandes PFL

Pedro Novais PMDB PMOB/PST/PTN

Roberto Rocha PSOB PSDB/PTB

Presentes de Maranhlo : 13
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Partido Bloco

CEARÁ

Adolfo Marinho PSOB PSOB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Anibal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Antonio Cambraia PSOB PSDB/PTB
Chiquinho Feitosa PSDB PSOB/PTB
Eunrcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB

José Unhares PPB

Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB

Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN

Moroni Torgan PFL

Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN

Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB

Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB

Presentes de Ceará : 15

PIAuf

Átila lira PSDB PSDB/PTB

B.Sá PSDB PSDB/PTB

Ciro Nogueira PFL

Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN

João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN

Paes Landim PFL

Themistocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN

Wellington Dias PT

Presentes de Piaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL

Iberê Ferreira PPB

Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Rio Grande do Norte : 3
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Partido Bloco

PARAfBA

Adauto Pereira PFL

Armando AbrJIo PMDB PMDB/PST/PTN
AvenzoarArruda PT

Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN

. Efraim Morais PFL

Inaldo leitão PSDB PSDB/PTB
José Luiz Clerot PMDB PMDB/PST/PTN
Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB

PretI8ntes de Paraíba : 9

PERNAMBUCO

Clementlno Coelho PPS

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB

Inocêncio Oliveira PFL

João Colaço PMDB PMDB/PST/PTN

Joaquim Francisco PFL

José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN

José Mendonça Bezerra PFL

Luiz PiauhylinO- PSDB PSDB/PT-B

Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB

Ricardo Fiuza PFL

Salatiel Carvalho PMOB PMOB/PST/PTN

Severino Cavalcanti PPB

PretI8ntes de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB

João Caldas PL PUPSL

Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN

Regls Cavalcante PPS

PntI8ntes de Alagoas : 5
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Partido Bloco

SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC

Augusto Franco PSDB PSDB/PTB

Cleonâncio Fonseca PPB

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN

José Teles PSDB PSDB/PTB

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Presentes de Sergipe: 6

BAHIA

Claudio Cajado PFL

Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN

Eujácio Simões PL PLlPSL

Félix Mendonça PTB PSDB/PTB

FrancistOnio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN

Geraldo Simões PT

Jaime Fernandes PFL

Jairo Carneiro PFL

Jaques Wagner PT

João Almeida PSDB PSDB/PTB

José Carlos Aleluia PFL

José Rocha PFL

José Ronaldo PFL

Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB

Luiz Moreira S.Part.

Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB

Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB

Paulo Braga PFL

Paulo Magalhães PFL

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB

Waldir Pires PT

Presentes de Bahia : 21
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSOB PSOBIPTB
Antônio do Valle PMDB PMDBIPSTIPTN
Aracely de Paula PFL

Bonifácio de Andrada PSDB PSDBlPTB
Custódio Mattos PSDB PSDBIPTB
Danilo de Castro PSDB PSDBIPTB
Eduardo Barbosa PSDB PSDBIPTB
Eliseu Resende PFL

Fernando Dinlz PMDB PMDB/PSTIPTN
Hélio Costa PMDB PMDBIPSTIPTN
João Fassarella PT

José Mil/tão PSDB PSDB/PTB

Lael Varella PFL

Linceln Portela PSL PLlPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB

Marcos Lima PMDB PMDBIPST/PTN
Maria do Carmo Lara PT

Maria Elvira PMDB PMDBlPSTIPTN
Mário Assad Júnior PFL

Mário de Oliveira PMDB PMDBlPSTIPTN

Odelmo Leao PPB

Olímpio Pires PDT

Osmênio Pereira PMDB PMDBlPST/PTN

Paulo Delgado PT

Roberto Brant PFL

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz PSOS PSOB/PTB

Saraiva Felipe PMOB PMOBIPSTIPTN

Sérgio Miranda PCdoB PSBlPCDOB

Virgilio Guimarêes PT

Vittorio MedioU PSDB PSOBIPTB

Zaire Rezende PMOB PMOBIPSTIPTN

Presentes de Minas Gerais : 32



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Quinta-feira 8 30829

Bloco

EspfRITO SANTO

A1olzio Santos

Jol!lo Coser

José Carlos Elias

Magno Malta

Marcus Vicente

Max Mauro

Nilton Baiano

Ricardo Ferraço

Rita Camata

Presentes de Espírito santo : 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre'Santos

Almerinda de Carvalho

Ayrton Xerêz

Celso Jaeob

Coronel GOareia

Dino Fernandes

Dr. Helena

EberSilva

Eduardo Paes

Fernando Gonçalves

lédio Rosa

Jair Bolsonaro

Jandira Feghali

João Sampaio

Jorge Wilson

Luiz Sérgio

Mareio Fortes

MilionTemer

Miriam Reld

Miro Teixeira

Pastor Valdeci Paiva

Paulo Baltazar

Paulo de Almeida

Paulo Feij6

Roberto Jefferson

Rodrigo Maia

Ronaldo Cezar Coelho

Rubem Medina

Simão Sessim

, Vivaldo Barbosa

Wanderley Martins

Presentes de Rio de Janeiro : 31

PSDB

PT

PTa

PTB

PSDB

PTS

PPB

PSDB

PMDS

Partido

PSDB

PFL

PPS

PDT

PSDB

PSDB

PSDB

PDT

PTB

PTB

PMDB

PPB

pedoB

POT

PMDB

PT

PSOB

PT

POT

POT

PSL

PSB

PPB

PSOB

PTB

PTS

PSOB

PFL

PPB

POT

POT

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDBIPTB

PSDBIPTB

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN

Bloco

PSOB/PTS

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSB/PCOOB

PMOB/PST/PTN

PSOB/PTB

PLlPSL

PSB/PCDOB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PSOB/PTB



30830 Quinta.feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Partido Bloco

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
André Benessi PSDB PSDB/PTB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT

Amaldo Faria de Sé PPB

Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB
AryKara PPB

Bispo Wanderval PL PUPSL

Clovis Volpi PSDB PSD8/PTB

Corauci Sobrinho PFL

Cunha Bueno PPB

De Velasco PSL PUPSL

Delfim Netto PPB

Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB

Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT

Emerson Kapaz PPS

Gilberto Kassab PFL

João Paulo PT

José Dirceu PT

José Geno/no PT

José Indio PMDB PMDB/PST/PTN

José Roberto Batochio PDT

Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN

Marcelo Barbieri PMDB PMDBIPST/PTN

Marcos Cintra PL PUPSL

Medeiros PFL

Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN

Milton Manti PMDB PMDB/PST/PTN

Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN

Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB

Neutan Lima PFL

Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB

Paulo Lima PMD8 PMDBIPST/PTN

Professor Luizinho PT

Ricardo Berzoini PT

Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN

Robson Tuma PFL

Rubens. Furlan PPS

Salvador Zimbaldi PSDB PSDBIPTB
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Partido Bloco

SÃO PAULO

Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB

Silvio Torres PSDB PSDB/PTB

Teima de Souza PT

Wagner Salustiano PPB

Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB

Presentes de São Paulo : 45

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL

Osvaldo Sobrinho PTB PSDB/PTB

Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN

Geraldo Magela PT

Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 3

GOIÁS

Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN

Juquinha PSDB PSDB/PTB

Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN

Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN

Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB

Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN

Pedro Wilson PT

Roberto Balestra PPB

VilmarRocha PFL

Presentes de Goiás : 10

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT

Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN

Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB

Nelson Trad PTB PSDB/PTB

Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Mato Grosso do Sul : 5
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Partido Bloco

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL

Affonso Camargo PFL

Airton Roveda PSDB PSDB/PTB
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB
Dilceu Sperafico PPB

Flévio Arns PSDB PSDB/PTB
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN
Iris Simões PTB PSDB/PTB
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN

José Janene PPB

Luciano Pizzatto PFL

Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB

Mércio Matos PT

Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB

Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN

Nelson Meurer PPB

Odflio Balbinotti PSDB PSDB/PTB

Osmar Serraglio PMDB PMDB/PSTlPTN

Renato Silva PSOB PSOB/PTB

Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFL

Werner Wanderer PFL

Presentes de Parani : 22

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT

Edinho Bez PMDB PMDB/PSTIPTN

Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN

Eni Voltolini PPB

Fernando Coruja POT

Hugo Biehl PPB

Pedro Bittencourt PFL

Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN

Vicente Caropreso PSDB PSOB/PTB

Pruentes de Santa Catarina : 10
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Partido Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT

Airton Dipp PDT

Augusto Nardes PPB

Caio Riela PTB PSDB/PTB

Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN

Darcísio Perondi PMDB PMDB/PSTlPTN

Enio Bacci PDT

Fernando Marroni PT

Fetter Júnior PPB

Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN

Luis Carlos Heinze PPB

Marcos Rolim PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN

Nelson Marchezan PSDB PSDB1PTB

Paulo Paim PT

Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN

Telmo Kirst PPB

Valdeci Oliveira PT

Waldomiro Fioravante PT

Presentes de Rio Grande do Sul : 19



Continuação da votação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96-C, de 1992, que introduz modifi
cações na estrutura do Poder Judiciário.

o SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr".J! e Srs. Deputados, a CPI sobre ocupação
de terras públicas na Amazônia realizou uma diligên
cia externa em Belém do Pará, com o objetivo de ou
vir autoridades locais, técnicos, jornalistas e profissio
nais do direito agrário. Foram ouvidos, também, os
donos de cartório de registro de imóveis do interior do
Estado, onde incidem várias denúncias de fraudes e
grilagens das terras públicas.

Como membro desta Comissão, participei de to
das as audiências. E para mim nada foi mais contun
dente do que constatar que as denúncias veiculadas
pela imprensa (e que deram origem ao requerimento de
instalação da CPI) foram enriquecidas com os depoi
mentos que ouvimos naqueles dois dias de trabalho.

Na ocasião, pudemos verificar que existem for
tes indícios de fraude e corrupção no que diz respeito
às questões fundiárias e ambientais; e, ainda, a apro
priação criminosa de terras públicas da União e do
Estado do Pará. As reportagens vêm sendo consoli
dadas pelos vários depoimentos que conseguimos
colher até o momento.

FRANKLIN DE OLIVEIRA, JORNALISTA E
ESCRITOR, 84

• O maranhense Franklin de Oliveira veio em
1938 para o Rio e se iniciou no jornalismo. Durante
vários anos teve uma página na revista O Cruzeiro,
sob o título de "Sete dias", com a qual se tornou co
nhecido. Teve também, no suplemento Letras e
Artes, uma coluna denominada "As horas antigas".
Editorialista político do Correio da Manhã, revelou-se
ensaísta no rodapé de crítica literária.

Cassado após o golpe militar de 1964, só encon
trou emprego no GLOBO, contra determinação expressa
do Ministro da Justiça, Juraci Magalhães, que citou seu
nome em reunião com diretores de jomais, entre eles
Roberto Marinho. Com a anistia, recuperou seu emprego
na Petrobras, onde trabalhou até depois dos 70 anos.

Em 1978 ganhou o Prêmio Golfinho de Ouro
de Literatura do Museu da Imagem e do som. Em
1982, recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Aca
demia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra.
Escreveu, entre outros livros, "Rio Grande do Sul:
um novo Nordeste", "A tragédia da renovação brasi
leira", "A morte da memória nacional", "Fantasia
exata", "Viola d'amores", "As eprgrafes de Sagara
na", "Literatura e civilização", "A Semana de Arte
Moderna na contramão da História" e "A dança das
letras". Trabalhou, também na Folha de S.Paulo e
na revsta Isto É.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de Considerava-se um humanista socialista e ex-
presença registra o comparecimento de 311 Srs. Depu- plicava por que: "Fui formado na tradição humanista
tados. de minha terra, mas acontece que, ao longo da histó-

O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço ria do humanismo, essa concepção de vida sempre
a palavra pela ordem. foi colocado em termos abstratos, quando se refere à

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!- posição do homem na vida concreta. Pensar, por mo-
a palavra. tivos históricos, foi sempre uma atividade elitista.

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT- MA. Pela ordem. Acontece que sou neto de operário e na minha ado-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis- lescência tive oportunidade de entrar em contato com
trar aqui, com muito pesar, o falecimento de um dos ma- o problema da fome da criança maranhense e come-
iores jornalistas brasileiros, Franklin de Oliveira. cei a querer saber as causas reais da miséria", disse,

Cronista e escritor admirável, que muito honrou em 1982.
a nossa terra, o Maranhão, distinguindo-se em todo o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai pas-
País pela sua competência, erudição e capacidade sar à apreciação da matéria que está sobre a mesa e
de luta em favor dos princípios democráticos, Franklin da constante da Ordem do Dia.
de Oliveira foi muito perseguido durante a ditadura, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - 1
mas resistiu bravamente e destacou-se como um de ,-
seus combatentes mais corajosos e pertinazes na- PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO
quele período. NSI 96-0, de 1992.

P . t 't A' ló' ~'t (Do Sr. Hélio Bicudo)eço seja ranscr! o nos nals o necro glO, lei o
hoje pelo jornal O Globo, desse grande profissional do
jornalismo e grande escritor maranhense e brasileiro.

Necrológio a que se Refere o Orador
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Sr. Presidente, Sr. Relator, quero dar um desta- assim, na mesma briga que os fabricantes de fecha-
que especial à questão dos cartórios de registro de dura travam com os ladrões, que sempre descobrem
imóveis, por onde passa, sem sombra de dúvida, a meios de romper a segurança e realizar o furto.
fraude do registro de terras públicas e devolutas, fe- Na verdade, Sr. Presidente, entendo que todas
derais e estaduais. Devemos reconhecer que ainda as investigações que a CPI vem realizando são de
não conseguimos colocar as mãos em nenhuma pro- suma importância para o diagnóstico das fraudes e a
va material que configure o delito penal. No entanto, identificação dos fraudadores, mas esta não é uma
ouvimos depoimentos de donos de cartório que fo- questão simples. Pelo contrário, a ocupação de terras
ram, no mrnimo, comprometedores. Ouvimos respos- públicas é um dos mais complexos fenômenos fun-
tas que não explicavam nem convenciam; afirmativas diários deste Pars. E não é de hoje a preocupação
que geravam mais dúvidas do que certezas; evasivas dos legisladores com o problema: em 1977, já se rea-
que só comprometiam e nada esclareciam. Ouvimos, Iizava nesta Casa uma CPI com a mesma finalidade;
Sr. Presidente, acareações que colocaram em xeque e, em passado recente, outra CPI, esta estadual, foi
a credibilidade dos depoentes, deixando-os ainda instalada no Estado do Pará.
mais vulneráveis, diante da perplexidade de todos os Sr. Presidente, diante da constatação da gravi-
senhores membros da Comissão Parlamentar de dade da questão, não tenho receio de dizer que a ma-
InqUérito. ior latifundiária do País, a União, não exerce efetivo

Não temos dúvida de que estamos apenas controle sobre suas extensas áreas rurais. Elas estão
iniciando um processo de investigação, sendo ain- abandonadas, lamento reconhecer.
da muito cedo para caracterizar as fraudes e os De fato, impõe-se ao poder público buscar solu-
fraudadores! Estamos iniciando a investigação e ções - não soluções mágicas, por decreto, mas solu-
ainda não temos provas suficientes. Portanto, o nos- ções duradouras. Impõe-se ao Poder Público somar
50 entendimento é de que ainda teremos muito traba- esforços, pois já está mais do que evidente que os ins-
lho pela frente e não nos podemos dar por satisfeitos. tiMos de terras estaduais e o Incra, isoladamente, não
Temos de avançar mais nessas investigações para têm meios suficientes para enfrentar tamanho desafio,
que possamos diagnosticar todo o processo de frau- mesmo porque a ocupação fraudulenta de terras públi-
de que, certamente, não se inicia nos cartórios, mas cas, pela sua complexidade, é mais do que apenas a
que, não temos dúvida, passa por lá. questão fundiária, pois essa prática criminosa mani-

O problema, pelo pouco do que já foi levantado festa seus tentáculos sob a forma de degradação am-
pela CPI, tem origem não nos registros cartoriais, mas biental, ameaça à segurança nacional, trabalho escra-
em sofisticados escritórios das metrópoles brasileiras, vo, sonegação de impostos e outros delitos.
onde profissionais de alto nível elaboram estratégias, for- ,tmpOe-se,..portanto, que todos os órgãos públi-
mulam contratos e documentos, constroem e montam cos, federais, estaduais e municipais, cujas funções
estratagemas visando, sempre, oferecer à sua seleta cli- tenham qualquer vinculo com a questão, promovam
entela, às custas de régios honorários, a oportunidade de um mutirão institucional, unindo-se em busca de solu-
se locupletar das brechas das leis e das deficiências da ções compartilhadas.
fiscalização e controle dos institutos de terras. Na verdade, Sr. Presidente, este é um desafio

Neste ponto, caberia um questionamento: já também para a sociedade civil organizada, que deve
ouvimos, aqui, algumas propostas bem intencio- ter sua cota de contribuição. Deve o Estado brasileiro
nadas e bem fundamentadas - disto não se duvida contar, também, com o apoio das associações e das
- de um cadastro único, de mapeamento etc. Per- organizações não-governamentais - que, ressalva-
Qunto: se, da mesma forma que as escrituras e os das algumas lastimáveis exceções, têm uma impor-
registros de imóveis, os cadastros do Incra e da tante contribuição a oferecer.
Receita Federal forem falsificados e fraudados, Finalmente, Sr. Presidente, não podemos dei-
não estarlamos apenas acrescentando mais um xar de cooptar a, parceria do caboclo amazônida,
documento para ser, novamente, cuidadosamente que, na sua simplicidade, no seu trabalho silencio-
falsificado? so, se d~vlQamente orientado e treinado, poderá

Acho, Sr. Presidente, que não temos como ga- COllStitiíir-se no principal parceiro do Poder Público
rantir que os fraudadores não superarão, com um ar- na luta contra a malha de fraudadores e depredado-
dil, qualquer nova fórmula de controle. Certamente res da Amazônia.
acharão o caminho das pedras, e novamente nos ve- Obviamente, não pretendo, nesta rápida mani-
remos à frente do problema fundiário. Entraremos, festação, esgotar questão de tão elevada complexi-
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dade. Meu objetivo, Sr. Presidente, é apenas um:
lembrar a todos os presentes que muitas são as ques
tões que ainda permanecem intocadas e cuja investi
gaçao se apresenta como fundamental ao sucesso
deste nosso empreendimento.

Solicito ainda, se posslvel, a devida divulgação
deste pronunciamento no Jornal da Câmara e no pro
grama A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri

mento de Destaque n1l 5, de seguinte teor:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 5
(Bancada do Pt)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I e §

20., do Regimento Interno, destaque para a votação
em separado, para supressão da redação dada ao
parágrafo único do artigo 96, da Constitição Federal,
conforme constante no artigo Ql1 da redação para o
segundo turno da Proposta de Emenda à Constitui
ção nll 96, de 1992, que "Introduz modificações na
Estrutura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Aloizio Mercadante, L1der do PT, - Deputado
Marcelo Déda, Vice-L1der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar contra a matéria, concedo a palavra ao Depu
tado Jutahy Junior.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E>ê
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, gostaria de falar antes, para não criar nenhum pro
blema. Só quero dizer que concordo com este desta
que supressivo do PT, porque do meu texto anterior,
que foi suprimido, resultou este que está hoje sendo
destacado.

Portanto, como Relatora, voto com o destaque
supressivo do PT.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado

Jutahy Junior, V. Ex! vai falar contra ou a favor do des
taque?

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX'
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, o destaque é dos Deputados Aloizio Mercadante-e
Marcelo Déda. É destaque do PT

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

a palavra, para falar contra o destaque, ao Deputado
Jutahy Junior.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu creio que, ao final da reforma do Judi
ciário, a matéria que votaremos nesta tarde terá sido
a mais polêmica. Chama-se "foro especial em decor
rência do cargo, por prerrogativa de função".

Em primeiro lugar, quero registrar aqui, com mu
ita tranqüilidade, que o foro especial já existe - nunca
deixou de existir - e está previsto para crimes comuns
na Constituiçao de 1988, a mais democrática que este
pais já teve. A Constituinte de 1988 contou com a mo
bilização de toda a sociedade, e na votação especifica
do foro especial para Prefeitos, em relação aos crimes
comuns, 421 Parlamentares votaram a favor.

Tenho a tranqüilidade de constatar que entre es
ses votos estejam o do Presidente do PSDB, Teotônio
Vilela Filho; o do Lider de meu partido na Câmara dos
Deputados, Deputado Aécio Neves; o do Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso; o do Go
vernadorde São Paulo, Mário Covas; e o do Senador
José Serra.

Vejo também nesta lista a presença de outros
votos importantes e significativos, como o do Presi
dente do Partido da Frente Liberal, Senador Jorge
Bornhausen; o do ex-Presidente desta Casa, Deputado
Luis Eduardo Magalhães; o do Deputado Gerson Pe
res; e o de tantos e tantos companheiros da base de
apoio ao Governo Federal.

Mas não são s6 esses, Sr. Presidente. Na vota
ção do foro especial, constam os votos de Luiz Inácio
Lula da Silva e do Deputado José Genolno, o que de
monstra que o voto a favor do foro especial é demo
crático e, em hipótese alguma, caracteriza privilégio.
Isso fica mais evidente ainda quando vemos nesta lis
ta o nome do Deputado Haroldo Lima.

Digo isso para demonstrar que o objetivo do foro
especial é o de que o julgamento se dê de forma im
parcial.

Na primeira instância, podem existir duas cir
cunstências absolutamente negativas para o julga
mento: o juiz de primeira instância - por questões po
IIticas, locais, provincianas - ter conflito com a autori
dade acusada, ou essa autoridade ter força suficiente
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para influenciar a decisão por intimidação ou abuso da improbidade, os juízes de primeira instância, ad-
de poder econômico. versários políticos, podem destituí-lo do cargo. Se o

Quero citar um fato, para não parecer que faço Tribunal de Justiça não julgá-lo, toda a população do
aqui uso de um sofisma. Alguns alegam que o foro es- Município, que o elege democraticamente, perderá
pecial é um privilégio, é algo que todos querem e lu- um Prefeito honrado, digno e eficiente.
tam para não deixar de ter. Como exemplo, cito o que Para evitar perseguição ou abuso, desejamos a
ocorreu no mês de maio no Estado da Bahia: Aurelino utilização desse instrumento, dos mais democráticos.
Roc~a ~e Matos, ~ Aurelino boca rica, Prefeito do Devo ressaltar nesta defesa que compreendo a
MUniCípIO.de Pr~slden~e .Tancredo Nev~sl acusado ação do Ministério Público como algo extremamente
de.assassmato, tmha direito a foro especl~1. Se é de- positivo, em nosso País. Desejo que o Ministério PÚ-
seJ.o de todos acobertar-se no foro especial, ele go~- blico, como instituição, preserve a legitimidade ativa
tarla de nunca perdê-lo. Mas o~ue fez e~e, Sr. Presl- para propor ações de improbidade. Qualquer cida-

~:~~epa~~a~'e~d;;s~~:P~i~~~t~~ 'p~r~~~n~~o~aa~u~ann~ dão, bem como o Ministéri~ Público, pode mudar a ~e-
. . . tã . t' h . 'b"'d d d . fi presentação da ação relativamente ao foro especialprrmelra Ins nCla In a maIs pOSSI I I a es e In u- . _ ,....

enciar o julgamento. Desse modo, ele, que estava p~rq~e, em função d~ .le~lslaçao .do propno MinistériO
preso no Tribunal de Justiça, foi imediatamente Iibe- Publico quanto à leglt'ml~a~e atIva, ca.be apenas ao
rado na primeira instância, e está hoje criando uma si- Procurador-~eral da Repubhca fazer oJulgamento no
tuação de constrangimento para a sua comunidade. Supremo Tribunal Federal.

Em segundo lugar, quero ressaltar aquelas situ- Srs. Parlamentares, também tenho essa preo-
ações de risco em relação ao conteúdo políti- cupação.. Se. porventura permanecer o texto aprova-
co-criminal de o foro não existir nas ações de improbi- do e"!l prrmelro tur~o com 318 votos, assumo o com-
dade. Essas ações têm nítidas características crimi- promlsso, nesta tribuna, de apresentar emenda em
nais, porque implicam perda de mandato, suspensão relação ao Ministério Pú~li~o, para permitir que os
de direitos polfticos - enfim, têm uma característica Subprocuradores da Repu~llca possam apresentar a
muito clara de conteúdo polftico, e isso se assemelha postulação no Supremo Trrbunal Federal.
à ação penal.A justificativa técnica é indiscutível nes- Creio que assim democratizaremos essa ques-
se aspecto, e as mesmas caracterfsticas estão pre- tão, mas ela não é matéria constitucional, é de lei
sentes. complementar. E este não é o momento próprio, pois

Dou um exemplo muito claro e prático: o assas- isso só se justifica se a matéria for consolidada e
sino tem direito ao foro especial; e quem comete ação aprovada.
de improbidade, não. Se um Ministro de Estado rou- Peço a cada Parlamentar que avalie essa argu-
bar avião do Governo, terá direito ao foro especial; mentação e mantenha o voto do primeiro turno.
mas se apenas o utilizar, não terá o mesmo direito: Sinto-me honrado por ter participado da reforma

Aquelas pessoas que condenam o f~ro especial do Judiciário, aprovando questões de grande signifi-
no todo p?derla~ argumentar com a.não-rnclusã~ ~a cado, como a transferência para a Justiça Federal da
ação ~~ Improbidade, mas .não eXIste nem ~XlstlU competência em relação aos graves crimes contra os
uma U~IC~ emenda supresslva do foro especial na direitos humanos, através de representação, da mes-
ação Criminal penal comum. ma forma que retiramos da Justiça Estadual, quando

Por essas razõe~, apresenta~os esta emenda. sabemos que não se julgam crimes como o assassi-
Temos absoluta convicção de que ISSO resguarda o nato de Chico Mendes, a chacina de Eldorado do Ca-
direito da minoria, principalmente em Estados que rajás e tantos outros que ficaram impedidos de julga-
têm estrutura oligárquica com influência decisiva no mento. '

julgament~. . . . Por isso, peço o voto no sentido de que esse
Imagme, Sr. Preslde~te, uma. sltuaç~o especlfi- instrumento democrático e eficiente, que agiliza o jul-

ca: o Deputado Geraldo Simões fOI Prefeito de Itabu- gamento seja mantido no texto aprovado em primeiro
na pelo PT. Na eleição de 1988, elegeu-se Deputado. turno '
Durante a aprovação, cinqüenta disquetes sumiram '.. .
em Itabuna. Foi preciso um trabalho específico para MUito obngado, Sr. PreSidente.
que os disquetes reaparecessem. Desejamos a vit6- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
ria de Geraldo Simões, em Itabuna, na eleição do ano a palavra ao Deputado José Genoíno, para falar a fa-
2000, porque somos coligados. Mas no julgamento vor do destaque.
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O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão Entendo até que a discussão do foro privilegia-
do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, do poderia ser feita, sim: podemos discutir não am-
chamo a atenção da Casa para o assunto em debate pliá-Io ou até reduzi-lo. Mas o que V. Exll. está fazendo
nesta tarde. é mais do que ampliar o rol daqueles que têm direito

Em primeiro lugar, Deputado Jutahy Junior, V. Ex! ao foro privilegiado, pois está trazendo para o foro pri-
defende duas teses: se há erro, se o Juiz de primeira vilegiado a improbidade administrativa e anulando a
instancia não tem independência na sua atividade ju- ação do Ministério Público.
risdicional, vamos fortalecer o foro privilegiado, para Se não revogarmos esta emenda, para o Minis~

que a influência do poder econômico, que tem maior tério Público ela é pior do que a Lei da Mordaça. É
poder junto ao juiz, não contamine a decisão de pri- muito pior, porque o Ministério Público ficará com as
meira instancia. Isso significa, em outras palavras: mãos amarradas para fazer a denúncia e o processo
para enfrentar um erro, vamos cometer um erro ainda começar a correr na primeira instância, com direito a
maior. recurso, como tem acontecido na nossa realidade e

Mas fiquei contente, Deputado Jutahy Junior, na nossa prát~ca pOlítiC~.
porque pela primeira vez, durante o mandato de Fer- Sr. PreSidente, Sr!-. e Srs. Deputados, este des-
nando Henrique Cardoso, vejo um membro do PSDB, taq~~ é .fundamental para salvar a reforma do Poder
ao ocupar a tribuna, trazer os Anais da Assembléia JudiCiáriO. Não podemo.s, co~ tantos d~smando~ n?s
Nacional Constituinte. Deputado Jutahy, V. Ex!! re- três Poderes, aprovar diSPOSitiVO que cria protecloms-
mendaram a Constituição de cima para baixo e argu- mo, que transforma ~ poder em autoproteç~o e~at~~

mentaram que ela precisava ser alterada, até por mente quanto ao~.crimes de corrupção, hOJe r~tlne~-
meio de revisão; e, agora, V. Ex! traz uma ata. Para ros no Pais. V. Ex- devem lem~~ar-se de pesqUls~ di-
que serve a ata, Deputado Jutahy? Para V. Ex! usar o vulgada pela Fund~ção Getulio ~argas: em vinte
argumento de ampliação do foro privilegiado. Mas anos, s6 em casos divulgados, 50 bilhões foram para

não estamos aqui revogando o foro privilegiado: com a corrupção. . •
o nosso destaque apenas estamos impedindo a sua Sr. PreSidente, Sr"- e Srs. Deputados, a corrup-
ampliação. ' ção mata, degrada a democracia, e nunca foi enfren

tada radicalmente no Pais. Se estabelecermos foro
Cha~o a atenç~~ d~s S~ e dos Srs. D~puta- privilegiado para crimes de improbidade administrati-

d?s: ampha~ ~ foro. prrvlleglado para ações de Impro- va, estaremos protegendo os que neles íncorrerem
bldade ~dmlnJst.r~tlva ~ compará-lo com .ação penal exatamente quanto à denúncia e tramitação na pri-
ou polf~I~--admi~is~~,~ wme-de- res,. meira instancia. Quando-se-diz que-a lei da Impmbi-
ponsablhdade, Significa ImpUnidade. dade Administrativa possibilita a ação de representa-

Vejamos o exemplo de dois Prefeitos emblemá- ção na primeira instancia, não estamos tirando o direi-
ticos do Pais: o caso de Celso Pitta, em São Paulo, e to de recurso ao Tribunal Superior, à segunda instân-
o de Belinati, em Londrina. Pois bem, a denúncia e a cia. Pelo contrário, o processo tramitado na primeira
decisão ocorreram em primeira instância, mas, no instancia dá elementos, instrução, base e repercus-
caso de Celso Pitta, houve recurso, e a decisão final são para uma decisão de segunda instância.
foi do Superior Tribunal de Justiça, confirmando a de- Reconheço que há neste Pars realidades em
cisão de primeira instância. O que V. Ex! quer é exata- que a influência da oligarquia e do poder econômico
mente que a agilidade para a denúncia e a investiga- podem influir em determinadas decisões do Poder Ju-
ção em primeira instancia fique bloqueada, porque a diciário. Mas não vamos querer, Deputado Jutahy Ju-
apresentação da denúncia vai depender do Procura- nior, deixar o cidadão á mingua, a descoberto, en-
dor-Geral. Se for um engavetador, não haverá denún- quanto aqueles que exercem mandato têm foro privi-
cia, o que vai congestionar exatamente o foro privile- legiado exatamente para responder pelo crime de
giado, Deputado Jutahy. corrupção, o que mais afronta a cidadania.

Entendo que este destaque é fundamental, por- A aprovação desse dispositivo representará um
que o Brasil hoje atravessa um retrocesso em matéria retrocesso político em matéria de combate à impuni-
de improbidade administrativa. Disse desta tribuna dade, e a não-aprovação de nosso destaque signifi-
que o Governo estava fazendo um discurso a favor do cará um fortalecimento do sentimento de impunidade
rigor fiscal, mas agora pretende anular uma lei boa, para aqueles que têm poder e cargo, quando devía-
correta, ao procurar trazer o tema da improbidade ad- mos trabalhar exatamente em outro sentido. É o cida-
minístrativa para o foro privilegiado. dão, é a pessoa comum do povo que deve merecer
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maior proteção, e não quem exerce o poder, porque Vamos pelo lado prático, pelo lado técnico. Eu
este já tem o status, a condição e a influência politica tenho certeza de que, se o conceito de improbidade
para se defender diante de determinadas denúncias. administrativa fosse conhecido dos Constituintes ori-

Entendo que esse dispositivo anula a Lei da ginários, hoje eles certamente procederiam de forma
Improbidade Administrativa, tão importante para mui- diferente. Por quê? Porque uma coisa é a ação penal,
tos processos e ações do Ministério Público que cor- outra coisa é a ação cível, e ainda outra coisa - não
rem por este Brasil afora. Por isso, a bancada do PT se sabe bem; está praticamente no limbo - é a ação
faz questão de defender o destaque, em nome do de improbidade administrativa, que tem efeitos muito
combate à impunidade, ao privilégio e à burocratiza- mais sérios do que as ações criminais.
ção nos processos por crime de improbidade admi- Percebam que, se mantivermos a situação
nistrativa. como hoje está, como diz o Ministro Francisco Re-

Portanto, estou defendendo o nosso destaque, zeck, amanhã o curador de interesses difusos do Rio
para suprimir da emenda constitucional dispositivo de Janeiro dirige-se a uma vara cível da capital, com
que favorece a impunidade. toda a forma exterior de quem impede a prestação ju-

Muito obrigado. risdicional, e requer ao juiz que, em nome do bem co-
. letivo, exonere o Ministro da Fazenda. Até podemos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a achar que, politicamente, seja válido exonerar o Mi-
palavra o Deputado Marc~lo Déda, pela ordem. nistro da Fazenda. Agora, para a instituição, para o

O ~R. MARCELO DEDA (P! - SE. Pela ordem. Pais, não é algo que precise ser protegido pela Cons-
Sem revIsão do orador) - Sr. PresIdente, peço a V. ExA tituição Federal.
q~e comunique ao Serviço de Som que o microfone da Lá no Rio Grande - e as pessoas me alertam
tribuna agora usada pelo Deputado Jo~ Genoíno está que sempre digo "lá no Rio Grande" -, quem julga
extremamente.defasado. Também assim.estava quan- Prefeito é o Tribunal de Justiça. Existe uma quarta
do se pronuncIou o Deputado Jutahy Junror. (Pausa.) câmara, que age de forma extremamente eficaz, efici-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA ente e exigente no que diz respeito a procedimento.
palavra. Agora, quando se traz o foro privilegiado - que

O SR. MARCELO DÉDA - Vai falar agora o ou- não é privilegiado -, quando se traz o foro da ação cri-
tro orador do contraditório. minai para a ação de improbidade, apenas se está co-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há locando lógica num processo que muitas vezes não é
-maJs-niAguém inscrito. (Pausa..) .' J6.giCCL nuCLOeputado- JosáGenoíl1O-8credita-quacL

O SR. MARCELO DÉDA - É o_Deputado Men- Governador Olívio Dutra pode ser julgado em Bosso-
des Ribeiro. roca, numa ação de improbidade administrativa? Ou

O SR. PRESIDENTE (Michel temer) _ O Depu- será que teremos o Ministro da Fazend.a, ou .0 Míni~-

tado Mendes Ribeiro não está inscrito. Está inscrito o tro do Trabalho, respondendo a uma açao de Improbl-
Deputado Mendes Ribeiro? (Pausa.) dade no ~nterior d~ Rio Grande, ou em Porto Alegre,

li V E
& I ou em Sao Paulo.

em . x a pa avra. A . . h d d. . s cOIsas precIsam camln ar e acor o corri a
O S~ MARCELO DÉDA - Eu sou o ultimo ora- lógica. Estamos falando não de Parlamentares. Não

dor, então. estamos tratando de foro que diga respeito a nossa
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu- ação. Talvez, do Presidente Michel Temer, sim; dos

tado Mendes Ribeiro vai usar da palavra? (Pausa.) membros da Mesa, sim; mas do Parlamentar que não_
Pois não. Tem V. Ex& a palavra, para encami- tem ação nesse sentido, não. Nós estamos tratando

nhar a votação da matéria. de quem? Do Ministro de Estado. Se as coisas conti-
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB nuarem como são, o Ministro de Estado estará lá, no

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr".! e Estado ou no Município, respondendo por isso.
Srs. Deputados, em uma discussão-como esta, é pre- Quanto a essa história de que o Ministério Públi-
ciso que se retire a paixão. Quem não fala em querer co não vai verificar, por favor, o art. 22 da Lei n2 8.429
esclarecer as coisas? Quem não fala em impunida- é muito claro ao afirmar que, para qualquer ilícito nela
de? Lembro ao Plenário que a Lei de Improbidade previsto, o Ministério Público, de ofício, a requerimen-
Administrativa existe há muito tempo, e gostaria de to de autoridade administrativa ou mediante repre-
contar os Prefeitos que foram responsabiliz~dos. Não sentação, poderá exercer toda atividade que lhe for
é assim que funciona. peculiar. "Ah, mas a denúncia terá de ser feita pelo
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Procurador-Geral da Justiça", dirão. Isso, porque a lei Por favor, são raciocínios. Perdoem-me, mas é
o diz, mas nós podemos criar outros procedimentos. a minha verdade. Sigo em paz e tranqüilo com a mi-

Recebi, em meu gabinete, a visita de alguns nha verdade, e posso dizer que voto consciente na
Promotores, preocupados com esse fato, e discuti- proposição do Deputado Jutahy Junior, contra o des-
mos muito abertamente. Disse-lhes que tudo que eles taque da bancada do PT.
argumentavam era verdade, mas eu tinha o direito de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
achar que tudo que eu estava a pensar, e exterioriza- a palavra, para falar a favor, ao Sr. Deputado Marcelo
ria no meu voto, também o era. Déda.

Quando começamos a discutir a reforma do Po- O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
der Judiciário - prestem atenção nisto -, vieram pro- do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados,
curar-me para mudara composição dos Tribunais Re- em primeiro lugar, é meu dever até de solidariedade
gionais Eleitorais, e eu disse: "Mas por que isso? No pedir aos colegas Deputados que relevem a última
meu Estado, eles funcionam bem. São três juízes es- frase do Deputado que me antecedeu nesta tribuna,
taduais e um juiz federal. Disseram-me: "Não, Men- pois, na ânsia de defender a sua tese, misturou alhos
des, tu tens de mudar isso porque na Bahia e no resto com bugalhos: misturou a tentativa de oferecer foro
do País são diferentes os procedimentos, e nós preci- privilegiado para os possíveis praticantes de atos de
samos da Justiça Federal policiando a Justiça Esta- improbidade com o foro que temos no Supremo Tribu-
dual". Eu perguntei: "Ah! Lá é assim?!" Eles disseram: nal Federal em decorrência da elevada função que
"Lá é assim!" exercitamos neste Parlamento. Misturar Deputado

Pois bem, este Plenário deve ter acreditado nis- Federal com Prefeito corrupto pode ser uma boa peça
so, porque mudou a composição dos Tribunais Regio- de retórica, mas é um mau resultado para o debate
nais Eleitorais. que agora estamos travando. Equivocou-se, portan-

Estou citando exemplos que acompanhei na mi- to, ao final de sua intervenção, o orador que me ante-
nha vida pública. Quando fui Relator da Constituição cedeu.
Estadual, os Prefeitos do Rio Grande do Sul procura- Devo dizer às Sr"...! e aos Srs. Deputados que não
ram-me para pedir o foro do Tribunal de Justiça. Dis- estamos discutindo aqui a existência ou não de foro
se-lhes que isso era um erro, mas foi aprovado na privilegiado, pois, para o bem ou para o mal, essa ma-
Constituição, e eles hoje são julgados pela Quarta téria já está vencida. Ninguém está revogando aquilo
Câmara do Tribunal de Justiça do Estado. Hoje se ar- que, na essência, foi estabelecido pela Carta de
rependem, mas lá, quando procuraram o Relator, e 1988. Ninguém está tocando, portanto, naquilo que é
não o Deputado Mendes Ribeiro Filho, o que queriam o atual status pertinente ao chamado foro privilegia-
era sair do jugo poIftico, da influência política da co- do. O nosso combate é para evitar a ampliação desse
marca para a imparcialidade do Tribunal. foro, ao se levar para ele os chamados atos de impro-

Ora, V. Ex!! têm todo o direito de raciocinar 50- bidade.
bre a tese que estamos levantando, sobre a emenda Entendemos que o pior atentado que se pode
do Deputado Jutahy Júnior e sobre o destaque do fazer à instituição do foro privilegiado é banalizá-lo,
Deputado do PT. Agora, por favor, vamos fazer uma abastardá-lo, ampliá-lo de forma absolutamente ina-
discussao lógica, jurídica, evitando a discussao poUti- ceitável. Isso termina por inviabilizar a manutenção
ca, porque não acredito que qualquer Deputado desta futura desse instituto, porque os próprios Ministros do
Casa estivesse a defender esta ou aquela emenda in- STF já se estão dirigindo à Nação para dizer que nao
teressado neste ou naquele privilégio. Esta Casa não têm condições de ver acrescidos cada vez mais no-
trata de privilégios, pois tem a responsabilidade de vos cargos, novas funções cujos titulares, em decor-
debater o que é melhor ou pior para o País. rência do seu exercício, passarão a ter foro privilegia-

Perdoem-me, mas acho que o melhor, neste do. É o Supremo Tribunal Federal quem diz que a ex-
momento, é mantermos a emenda do Deputado Ju- ceçao se está tornando regra. O Supremo é quem diz
tahy Junior e afastarmos os destaques, para que pos- que não é função dele, como também não é função
samos colocar as coisas nos devidos termos. dos Tribunais de Justiça, transformarem-se, na práti-

Aliás, esta Casa não libera Deputado para ser ca, quase que exclusivamente em cortes com compe-
processado porque o pedido vem do juiz. Se o pedido tência meramente originária.
para processar Deputado por penas muito mais leves Todos sabemos das elevadas razões que estão
é feito pelo Procurador-Geral, por que a Casa evita a preocupar o Deputado Jutahy Junior. Não teria aqui
dar para juiz singular? a coragem, até porque seria injusto, de acusá-lo de



Art. 9'2 .

"Art. 96 .
Parágrafo único. As ações de improbi

dade intentadas contra autoridades que go
zem de foro especial previsto nesta Consti
tuição serão apreciadas pelos órgãos judici
ais competentes para julgar essas mesmas
autoridades nos crimes comuns."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o PV, Deputado Fernando Gabeira?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota com o
destaque - e também com a Relatora, que o aceita.
Portanto, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS deseja suprimir do
texto esse dispositivo. Portanto, o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PLlPSL, Bispo Rodrigues?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o PL é contra privilégios. Nós achamos
que todos são iguais perante a lei. Por isso, encami
nhamos o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PSB/PCdoB entende não se justificar esse foro es
pecial no tocante à improbidade administrativa e que
isso vai, inclusive, causar um prejuízo à defesa, por
que uma instância deixará de existir. Indo diretamente
para o Tribunal, e não estando este aparelhado para
aferir as provas, a Corte vai jogar a carta de ordem
para o Juiz, o que vai eternizar os processos. Por ou
tro lado, também entende que isso vai concentrar po
der na pessoa do Procurador-Geral, que é sempre
designado pelo Executivo.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, e pelas
que foram expendidas da tribuna, o Bloco
PSB/PCdoB vota "não", pela supressão.

O SR.PRE5IDENTE ( Michel Temer) - O PDT,
como vota?
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qualquer espécie de conluio com a impunidade, mas destaque tem de ser aprovado pelo bem do Brasil,
o caso da Bahia tem de ser enfrentado pela polftica. pelo bem da luta contra a corrupção.
Temos de tirar do poder a oligarquia que lá governa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
para que a democracia triunfe. O que não podemos é ção o dispositivo destacado:
violentar um instituto como este apenas para servir 
o que seria uma boa causa - à Bahia e àqueles que lá
lutam pela democracia, pois estamos legislando no
terreno da Carta Federal, o mais nobre dos terrenos
legislativos que esta Casa opera.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos
de analisar esta matéria de forma a contextualizá-Ia
com uma série de eventos que estão ocorrendo e que
têm por alvo o Ministério Público. Vejam V. Ex~ que o
Ministério Público é, hoje, o principal auxiliar da União
no combate ao desvio das verbas do Fundef. São os
Promotores, em cada Município, que estão a denun
ciar os Prefeitos que tiram dinheiro da educação para
colocar no próprio bolso. Não podemos prejudicar
essa ação meritória contra a corrupção, estimulando
a impunidade. Se transferirmos o foro das ações de
improbidade para os Tribunais, sabemos o que vai
ocorrer. Os Tribunais, Sr. Presidente, não estão apa
relhados para isso, porque não é de sua essência, de
sua condição, realizar a instrução processual, acom
panhar diligências, coletar provas. O Desembargador
Relator terá de designar um juiz para realizar a instru
ção. Vai para o interior, para aquele Município, e en
tão volta para o Relator. Haverá novas diligências, e o
processo vai eternizar-se.

~ aí que chamo a atenção de V. Ex~: ao mesmo
tempo em que se quer criar um foro privilegiado para
os atos de improbidade administrativa, já se mudou
na Câmara dos Deputados o prazo prescricional- fo
ram reduzidos o prazo de prescrição, no caso das
ações civis públicas, e o prazo para realização do in·
qUérito civil público. Quanto mais demorar o proces
so, mais casos de prescrição vão ocorrer, mais a im
punidade vai prosperar, mais a corrupção vai correr
solta em todos os quadrantes desta Nação.

Essa é a preocupação relevante, Sr"....!! e Srs. De
putados, que deve estar presidindo a decisão de V. Ex".,!;
A manutenção do texto como está é, na prática, favo
recer a procrastinação dos processos que apuram
atos de improbidade. Quanto mais demoram, mais ví
timas são da prescrição. Quanto mais prescrições
são decretadas, mais a impunidade é exaltada. Qu
anto mais impunidade houver, mais vocação para o
roubo vai prosperar, mais vocação para a corrupção
vai-se revelar.

Portanto, Sr. Presidente, é vital para a Repúbli
ca, é vital para a democracia, é vital para o combate à
corrupção que derrubemos esse dispositivo. O nosso
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O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - Gerais, não é só o Procurador-Geral da Justíça que
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no pri- tem competência para denunciar autoridades que de-
meiro turno de votação, assomei à tribuna para fazer têm foro especial por prerrogativa de função. Há um
algumas considerações acerca do tema, que é técni- corpo de Procuradores, e essa atividade é delegada.
co, de alta complexidade, e oferece nuanças que de- Então, isso não vai, absolutamente, causar inconve-
vem ser enfocadas, para que se vote nesta Casa com nientes na tramitaçao de tais processos.
a consciência habitual e com a percuciência que o Mas, Sr. Presidente, o meu partido fechou ques-
tema reclama. tão. Hoje, pelo menos, vou ser disciplinado. Por isso,

Temos, na Constituição de 1988, o foro especial o voto é "não·.
por prerrogativa de função. Vamos assinalar logo que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
não existe foro privilegiado na legislação brasileira, "não", em nome da fidelidade partidária.
mas foro especial por prerrogativa de função. É um Como vota o PPB?
foro que se consagra a pessoas que exercem certas O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
funções cuja dignidade, entende o Estado, merece se são do orador.) - Sr. Presidente, vou levantar questão
conduza o julgamento dos fatos praticados no seu sobre essa matéria nos termos do pragmatismo jurídi-
exercício em determinadas Cortes de Justiça. co quanto às ações praticadas pelos cidadãos, como

Estamos tratando aqui de um texto que estende sempre faço.
o foro especial por prerrogativa de função às autori- Sr. Presidente, suponhamos que essa figura in-
dades que dele já dispõem, conforme o texto da teligente desta Casa, o Deputado Marcelo Déda, seja
Constituição - isto é, quando forem processadas fora candidato a Prefeito de alguma cidade de Sergipe. No
da jurisdiçao penal, na jurisdição civil; ou seja, nas curso de sua campanha eleitoral, uma Juíza - e no
ações de improbidade administrativa. Brasil dois terços dos Juizes das comarcas são geral-

É importante que a Casa se dê conta de que nas mente os mesmos que fazem o trabalho eleitoral- re-
ações de improbidade administrativa a sentença tem solve surrupiar alguns votos do Deputado Déda.
um conteúdo condenatório. Não se deve levar em Então S. Exa. parte para a Justiça, interpelando e pro-
conta apenas o ressarcimento do Erário - permi- cessando a Juiza, e consegue uma condenação de
tam-me fazer esta rápida digressão -, pois tem uma advertência, apenas. Assume S. Exa. a Prefeitura de
carga condenatória na medida em que inabilita o sua localidade e começa a administrar. De repente,
agente público para o exercício de função por vários um Vereador que não é do PT, mas sim do PPB, resol-
anos. ve achar que ele cometeu uma irregularidade por não

Essa contradiçao existe. Quando a autoridade é ter cumprido determinado dispositivo de lei. A Juíza
processada na jurisdição penal, ela tem o foro especi- vai então pegar o processo do Deputado Marcelo
ai por prerrogativa de função. Por quê? Porque é uma Déda, esquecer todos os argumentos das filigranas
autoridade cuja funçêo merece essa consideraçêo jurldicas e condená-lo na sua cidade, sem que ele te-
por parte do ordenamento jurídico. Mas quando ela é nha para onde apelarl
processada na jurisdição civil, embora com conse- Digo isso, Sr. Presidente, porque em 1990 fui
qOências condenatórias gravíssimas, ela não tem o surrupiado por três Juizas. Se eu não tivesse o ampa-
foro especial por prerrogativa de função. É uma con- ro do foro privilegiado, não estaria agora ocupando
tradição. E não me parece lógica essa proposição de esta tribuna para defender muita coisa boa para o
extensão. meu Estado e para a minha gente.

Sr. Presidente, quero, todavia, registrar que o Esta é uma matéria pragmática, esse é o proble-
meu partido, o PDT, fechou questão em votar "não", ma. Nós exercemos um mandato polftico advindo de
para efeito de suprimir o texto. Mas quero deixar aqui relacionamentos conturbados e não-conturbados, cri-
consignado que eu não compreendo por que os Pro- ando problemas de toda natureza. Assim, todas as
motores de primeiro grau merecem toda a confiança: turbulências deságuam no Poder Judiciário. Os que
eles vão fazer justiça, eles vão denunciar, eles vão detêm mandato popular devem ter foro especial, não
promover a responsabilidade. E os Promotores mais privilégios, mas não o têm!
antigos, que estão no segundo grau, são Procurado- Sr. Presidente, percebo que V. EX- começa a
res da Justiça, esses não são dignos de confiança? puxar a mão ao queixo, sinal delicado para dizer que
Será que a experiência depõe contra eles? Eu não o tempo está esgotado.
entendo, Sr. Presidente. Quero deixar consignado Os tribunais julgam melhor do que o Juiz singu-
que em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Minas lar, que mantém com o Prefeito relacionamento nem
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sempre muito amigável - ora porque o Prefeito não Portanto, Sr. Presidente, o Partido dos Traba-
lhe paga casa para morar, ora porque não lhe dá dire- Ihadores mantém o seu voto "não", para aprovar o
ito à condução para fazer as diligências processuais, destaque e suprimir o texto do substitutivo. O PT vota
ora porque não lhe facilita passagem aérea do interior "não", Sr. Presidente.
para a capital. .. Essa é a realidade brasileira. Não va- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
mos entregar nossos Prefeitos à sanha de certos Juí- revisão do orador.) - Sr. Presidente, aqui ouvi atenta-
zes que existem País afora. Vamos dar-lhes o direito mente argumentos muito bons - todos, aliás - sobre
de serem processados numa vara criminal, onde esse foro chamado continuado.
~abe r~curso para o Pleno e até mesmo para o Supe- Queria de logo desmistificar, pois não há nada
nor Tnbunal. de foro privilegiado: chama-se foro continuado. Em

Ninguém está protegendo ninguém, Sr. Presi- segundo lugar, está-se vendendo a idéia como se fos-
dente, tampouco Prefeitos que cometam safadezas, se uma coisa nova, como se estivesse sendo feita
que não estão livres de serem processados ou julga- agora, na reforma do Poder Judiciário, quando já
dos. Os tribunais, por sua vez, que tratem de se existe na Constituição do País.
~daptar a esta redaç~o, criando V~ras Esp~ciais para Ouvi o Deputado José Roberto Batochio, figura
JU.lgar ~s 5.600 Prefeitos do B~a~11. É precIso que os ilustre, jurista e homem público exemplar, mostrar
t~lbunals tenham Varas EspecIais, pOIS ~omente as- que nesse foro, além do julgamento da improbidade
sim o proce~so se tor~a célere.. AdemaIS, c.om uma administrativa, deve ser feita a condenação. Aqui,
nova. mentalidade, mUItos Prefeitos podem Ir para a ninguém está dizendo, Sr. Presidente, que não se
cadela. deve condenar. Além da aplicação da lei da inelegibi-

O Partido Progressista Brasileiro, fechando Iidade por oito anos, que é comum nesses casos, de-
questão levantada pelo brilhante Llder Odelmo Leão, veria ser feita a condenação - cadeia mesmo. Nin-
recomenda a seus Deputados o voto "sim". guém aqui está dizendo que quem cometeu o ilícito,

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão quem cometeu improbidade administrativa, não deva
do orador.) - O PT, Sr. Presidente, nos termos de nos- ser condenado. Não, Sr. Presidente.
sa intervenção na tribuna, mantém a sua posição. Agora, gostaria de raciocinar pelo bem. Aqui foi

Chamo a atenção da Casa para uma combina- dito que, ao se votar esse foro especial, estaríamos
ção dramaticamente nefasta: quando aprovamos institucionalizando a corrupção no País. Sr. Presiden-
aqui a chamada Lei da Mordaça, a lei ordinária, apro- te, isso seria seguir o raciocínio de que todo mundo é
vamos também a redução do prazo do inquérito civil desonesto até que se prove o contrário, sendo que a lei
público e da ação civil pública. Vejam: reduz-se o pra- básica da espécie humana é de que todo mundo é ho-
zo prescricional e, ao mesmo tempo, transfere-se o nesta até prova em contrário. Dizer que os 5.500 Pre-
julgamento das ações civis públicas por atos de im- feitos do Brasil são desonestos seria um absurdo, se-
probidade para foros especiais. Isso significa, na prá- ria generalizar. Os desonestos são uma minoria. Dis-
tica, laborar, trabalhar a favor da prescrição para a seram também que isso iria assoberbar a Justiça com
maioria das questões desse naipe - portanto, laborar inúmeros processos. Não! Quantos prefeitos são pro-
a favor da impunidade. ' cessados, no Brasil, por improbidade administrativa?

Não tenho a coragem do Deputado Gerson Pe- Um número mínimo. Então, não venham dizer que ha-
res, que põe sob suspeição toda nossa Justiça de pri- veria a necessidade de criação de uma vara especial
meiro grau. Triste nação, cujo representante, com a para julgá-los. Não há necessidade disso.
responsabilidade e o talento do Deputado Gerson Pe- Também foi dito que isso iria levantar suspeição
res, anuncia que os juízes de primeiro grau podem sobre a instãncia de primeiro grau. Não se levanta
trocar uma sentença por uma passagem aérea. Po- qualquer suspeição. Apenas se quer que aquele pro-
bre Brasil, triste Nação! cesso vá até o final no mesmo foro, isso sim. É bom

Nós precisamos, Sr. Presidente, é consolidar o que se diga que não se está criando nada de especi-
controle externo, para que todo juiz que trocar sen- ai; não se quer retardar nada, para que quando a pes-
tença por dinheiro ou por passagem saia da carreira e soa saia do cargo o processo volte à estaca zero, ca-
vá para a cadeia; saia da toga e vista a roupinha listra- meçando tudo de novo.
da. Mas fazer isso não significa legislar de uma forma Com esses argumentos, tudo vai pelo caminho
que favoreça, mesmo sem querer, mesmo que não desse foro especial, desse foro continuado, que não
seja a intenção primária do autor, a impunidade. Não tem nada de privilégio. O que se quer é evitar a parti-
é esse o caminho. darização, a politização; que o prefeito que está sen-
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do julgado por uma instância, ao se afastar do cargo,
faça voltar tudo à estaca zero, para que seja julgado
em seu próprio Municfpio. Por isso, a continuação
desse foro é fundamental para o estabelecimento da
verdadeira Justiça que queremos neste Pais: uma
Justiça equãnime, cega, à qual todos tenham acesso,
com seus custos barateados e com direito à senten
ça.

Com esse sentimento, Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal, não pelo privilégio do foro especial,
mas pela continuação do foro, para que todos tenham
o direito de iniciar um processo e terminá-lo no mes
mo foro, recomenda o voto "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Blo
co/PMDB·- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr'J e Srs. Deputados, confesso que fiquei pre
ocupado quando ouvi o Deputado José Genoíno,
pensando o que as pessoas que estão a ouvir poderi
am avaliar. Também fiquei preocupado quando ouvi
falar o Deputado Marcelo Déda: será que tudo o que
penso sobre o assunto não existe? AI, Sr. Presidente,
fiquei muito satisfeito ao ouvir as palavras do Deputado
José Roberto Batochio.

Este é um assunto técnico, que diz respeito a
conceitos jurfdicos, que diz respeito a encaminha
mentos - reparem: conceitos. Crime de improbidade
administrativa é ou não é? Não se sabe. Ação de im
probidade administrativa ser tratada como cível não é
normal, não tem nexo de relação; é alguma coisa que
não condiz com a tradição, com a história da Constitu
ição brasileira.

O que se está tentando fazer, repito, é algo que
julgo importantlssimo por questões técnicas. Fui en
trevistado lá fora e me disseram: "Mas vai ser julgado
no Tribunal de Justiça, e não no juízo de prtmeiro
grau". Vai ser julgado no Tribunal de Justiça de qual
quer forma, porque, se perder na primeira instãncia,
recorre para a segunda. Oque se quer é coerência no
procedimento no Judiciário.

Então, Sr. Presidente, pelas razões que eu já
declarei, o PMDB vota pela manutenção do texto;
vota "sim", de acordo com aquilo que precisa fazer
neste momento a Câmara dos Deputados, que é as
sumir a reforma do Judiciário. Fizemos o controle da
Magistratura? Fizemos. Agora, evidentemente, preci
samos corrigir distorções que, do meu ponto de vista,
acredito aconteçam.

O PMDB vota "sim".
O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S(-!! e Srs.
Deputados, de inicio, quero reafirmar que o foro es
pecial por prerrogativa de função, em decorrência de

cargo, já existe. Na Constituição de 1988, a mais
democrática que este País já teve, 421 Parlamentares
votaram pelo foro especial. Entre esses Parlamenta
res, sinto-me honrado por terem sido favoráveis à ma
téria o Presidente de nosso partido, Teotônio Vilella Fi
lho; o Uder da nossa bancada, Deputado Aécio Ne
ves, além do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
do Governador Mário Covas e do Ministro José Serra.

Poderia parecer uma questão apenas vinculada a
um principio do PSDB, mas no foro especial também ti
vemos os votos do Deputado Luiz Inácio Lula da Silva;
do Deputado José Genolno; do Deputado Haroldo
Lima, do pedoB; do Senador e Presidente do PFL Jor
ge Bomhausen; e de tantos pollticos que demonstra
ram, ao longo da vida, coerência em defesa do proces
so polltico-democrático neste Pais. Isso refuta, em to
das as suas explicitações, qualquer possibilidade de se
achar que o foro especial não é democrático, porque se
isso fosse verdade todos os parlamentares que vota
ram o foro especial em 1988 teriam de explicar o seu
componente de não-democracia.

Segundo, quanto ao aspecto técnico, o foro es
pecial existe no crime comum, e a ação de improbida
de tem caracterlsticas criminais: as pessoas que de
têm cargos públicos perdem o mandato e têm os seus
direitos pollticos suspensos. Nada mais caracterlstico
para a ação criminal do que isso. Então, tem-se um
foro especial na ação criminal, e deve-se ter um foro
especial na ação de improbidade.

Essa posição é defendida por juristas ilustres.
Pegue-se o livro de Gilmar Mendes, atual Advoga
do-Gerai da União, e está lá a defesa do foro especi
al. O Ministro Nelson Jobim, que foi constituinte e
hoje é Ministro do Supremo Tribunal Federal, já de
fendeo-pabticamente a mesma questão. Ministros, ju
ristas, homens ilustres, com formação democrática
nltida, defenderam o foro especial na ação de impro
bidade.

Uma outra caracterlstica - e falo para quem nos
está ouvindo principalmente fora da sessão - é a se
guinte: alguém que comete assassinato tem direito a
foro especial. Se um Ministro de Estado roubasse um
avião do Governo, teria direito a foro especial; mas se
usar o avião do Governo, não tem esse direito.

No sentido de agilizar o julgamento e fazer com
que o Ministro seja julgado em uma única instância, o
Supremo Tribunal Federal; para que o julgamento se
dê de forma rápida e eficiente; para fazer com que
esta questão tenha tratamento equânime e não possi
bilite julgamento parcial - por tudo isso: para impedir
o julgamento parcial, para democratizar e dar à Justi
ça transparência, agilidade e conceito - , estamos de-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'3
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, convocamos toda a ban
cada do PT para que venha ao plenário e vote "não".
O voto "não" é contra a impunidade. O voto "não" é
contra esse foro especial para proteger a improbida
de administrativa.

O voto é "não"!

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 (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho
muito respeito pelo Deputado José Genoíno, mas o
fato de votar "sim" não quer dizer que eu seja a favor
da impunidade. Acredito que o Deputado José Genoí
no possa entenderdessaJÇ>rma, mas nunca, .objet~va
ménte, nesses termos. O PMDB vota "sim" e pede a
seus Deputados que venham ao plenário, por uma
questão de justiça e relação da norma.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB também não
concorda com o comportamento do Deputado José
Genoíno, quando dá a entender que estamos aqui
defendendo a improbidade. Não é correto, por parte
de um Parlamentar tão brilhante, tão competente, jo
gar invertendo a verdade. Esta tem de ser dita como
ela é: estamos, sim, defendendo foro especial para
mandatários que podem ser vítimas de atos injustos
do Judiciário. Queremos dar-lhes foro especial, mas
eles vão ter de ser julgados tal como os outros. Eu pe
diria que não corrêssemos para esse lado, porque é
perigoso.

O Partido Progressista Brasileiro encaminha o
voto "não".
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fendendo democraticamente o voto "sim", na amplia- O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
ção do foro especial para ação de improbidade. do orador.) - Sr. Presidente, eu cumpro o dever, em

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB primeiro lugar, de dizer que não acusei ninguém de
vota "sim". estar votando de uma maneira ou de outra. Eu ape

nas explicitei a posição da bancada do PT. No juízo da
bancada do PT e de vários outros partidos, a manu
tenção deste dispositivo ensejará o que considera
mos aumento da impunidade. Não é, Deputado Ger
son Peres, Deputado Mendes Ribeiro, nenhuma acu
sação, mas um chamamento de atenção para as con
seqüências da manutenção desse dispositivo.

Por isso, recomendamos o voto "não".

Convidamos toda a bancada do PT para que ve
nha ao plenário votar "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'3
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim" com muita tranqüilidade. Respeitamos os
que têm opinião contrária e gostaríamos de ser respe
itados. No nosso entendimento, essa é a maneira de
mocrática e correta de fazer justiça neste País.

Por isso, o PPB encaminha o voto "sim", apelando
para que sua bancada compareça ao plenário e vote fa
voravelmente a uma lei que é justa para todos n6s.

O PPB vota "sim".

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'3
a palavra

O SR. INOCENCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi bom o ilustre
Deputado José Genoíno ter feito o esclarecimento.
Este Plenário tem sido caracterizado pelo debate no
campo das idéias e dos princípios, e não seria justo o
Deputado José Genoíno dizer que quem vota "sim"-o
faz a favor da impunidade.

Sr. Presidente, será que s6 vale o julgamento
em primeira instância? Será que s6 vale o julgamento
feito na localidade em que o detentor do cargo exerçe
o mandato? Isso é um absurdo.

Quer dizer que vale o julgamento de primeira
instância - é o bom - , mas não vale o de segunda
instância, feito por promotores mais qualificados,
mais antigos e com mais experiência, como demons
trou o Deputado José Roberto Batochio? Esses ma
gistrados não podem denunciar ninguém, e s6 os de
primeira instância podem fazê-lo?
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Sr. Presidente, é um absurdo levar a discussão Sr. Presidente, esta é a posição do Bloco Parla-
para esse campo. Além do mais, s6 porque vai serjul- mentar PSB/PCdoB. Senti a preocupação do Deputa-
gado em outro foro, isso é defender a impunidade? do José Genoíno quando tentou externar sua posição
Será, Sr. Presidente, que se comete o absurdo de pessoal, mas está claro que essa é a posição da soci-
achar que aquele detentor do cargo que começou a edade brasileira: foro especial para improbidade ad-
ser julgado em am foro não possa continuar no mes- ministrativa é, no mfnimo, inadmisslvel.
mo foro até o final do processo, mas tenha o julga- Muito obrigado.
menta de ser interrompido no momento em que ele O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
perca o mandato ou deixe de exercê-lo, para começar peço a palavra pela ordem.

tudo de novo? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
Sr. Presidente, é questão de bom senso. Res- a palavra.

peito a posição daqueles qu.e estão do outro lado, O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - se.
mas, ~Io.m:smo tempo, d~seJ~ que os que estão vo- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
tando sim tenham c~nscl~ncla de que .estão f~zen- reforça o voto "não" a esse destaque, por entender
do? melhor para o ~~I~, eVitando que a m~luêncla da que os 10 mil Promotores espalhados por este
polltlzação no MUnlClplO se consubstancie sobre a Pais fiscalizando os Prefeitos e os casos de im-
autoridade. probidade administrativa, sem dúvida propiciarão

Por isso, Sr. Presidente, com esse sentimento, re- condições melhores do que apenas 27 Procurado-
comendamos o voto "sim" e fazemos um apelo aos Srs. res de Estado.
Parlamentares para que v7nha~ ~o plenário. É impor- Neste instante, temos de privilegiar o controle
tante que esta votação seja decldl?a com os 51~ Srs. público, em função do que está acontecendo no Pafs.
Deputados presentes para ~er mais re~re.sentatl~? da Há uma série de denúncias, e a improbidade adminis-
vontade da Casa e da SOCiedade braSileira, .legltlma- trativa grassa por toda parte. Hoje mesmo houve uma
mente representada pelos Deputados FederaiS. sessão paralela na Cêmara para discutir a questão da

O PFL vota "sim". corrupção. Precisamos avançar no sentido de real-
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- mente coibi-Ia neste Pafs.

dente, peço a palavra pela ordem. Tem muita razão o Deputado José Genofno ao
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJl dizer que é possível e provável que, se aprovarmos o

a palavra. foro especial, fique ainda mais diflcil a fiscalização,
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - au~entando a impunidade. Entendemos dessa ma-

RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- nelra, também.
dente, ouvi atentamente o Deputado Inocêncio Olivei- Pelo beneficio de podermos ter o Ministério PCl-
ra. Respeito S. Exa., mas não podemos criar foro es- blico de primeiro grau controlando e fiscalizando o sa-
pecial para improbidade administrativa, até porque a tor público é que recomendamos o voto "não" - e, por-
pr6pria sociedade tem hoje posição firmada sobre a tanto, a supressão do texto.
matéria. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou an-

Os Srs. Parlamentares presentes nesta Casa cerrar a votação. Todos votaram? Vamos votar. A pre-
não podem objetivamente concordar, dai a pr6pria sença é contada pelo voto no painel.
Relatora estar apoiando o destaque, pois não há justi- O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
ficativa para a criação de foro especial no caso de im- a palavra pela ordem.
probidade administrativa. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI

Sr. Presidente, respeito a posição do Deputado a palavra.
Inocêncio Oliveira, mas não hã como justificar essa O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
medida para a sociedade, que vive um momento de Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
extrema desesperança e desconfiança. estamos solicitando aos Parlamentares do Bloco Par-

Srs. Deputados, esta matéria é a resposta que o lamentar PSDB/PTB que compareçam para votar a
Poder Legislativo pode dar à sociedade, que está e1a- questão do foro especial como prerrogativa de fun-
mando por igualdade de direitos. O foro especial para ção, nas ações de improbidade.
a improbidade administrativa é um atentado ao movi- Cito avanços extraordinários que a reforma do
mento de moralização que a sociedade hoje exige Judiciário apresentou, na reforma constitucional. O
dos dirigentes brasileiros. controle externo do Judiciário, por meio do Conselho



Quero dizer, com a tranqüilidade de quem par
ticipou desse processo, que para mim seria muito
mais pacifico ser lembrado, na votação, como o au
tor da iniciativa que permitiu a transferência dos
graves crimes contra os direitos humanos para a
Justiça Federal. Sinto-me feliz por ter incluldo no
texto constitucional também a mudança da compo
sição dos Tribunais Regionais Eleitorais, que facili
ta terem as sentenças eleitorais do Estado uma si
tuação mais de acordo.
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Nacional da Magistratura e do Ministério Público, nos Presidente Tancredo Neves, aconselharam-no a re-
permitirá uma visão mais democrática e mais trans- nunciar ao cargo para perder o foro especial, porque
parente desse Poder. Tal conquista, que foi apresen- sabiam que, na primeira instância, pelo clima de inti-
tada no relatório da Deputada Zulaiê Cobra, repre- midação e interferência polftica e econômica, ele po-
sentou um avanço significativo no aspecto de sentir- deria ser solto e ter um julgamento mais longo, com
mos a sociedade participando das decisões do Poder possibilidade maior de absolvição.

Judiciário. Não ocorreu outra coisa: ele renunciou ao man-
Sinto também que um dos grande avan~o~ des- dato, voltando a ser um cidadão comum; e, na primei-

sa refor~a, ap~ovado ~~~se que pela unam~ldade ra instância, o juiz de Valença liberou-o, gerando um
dos partidos, fOI a possibilidade de transferência para clima de insegurança'em toda a região.
a Justiça Federal dos graves crimes contra os direitos .
humanos. Naquele momento, fizemos com que a Jus- Dou este exemplo, para demonstrar a, Ilustres
tiça Estadual de primeiro grau perdesse o julgamento Parl.amentares representantes ~e.tantos partidos ~ue

do grave crime contra os direitos humanos. Por que aqUi votaram. c?ntra o. texto ongJna~ qu~ nã~ ~xlste
se permitiu essa transferência? Porque se deseja que ap~nas u~a Unlca re~ltdad~. O Brasil é ?Iverslflcado.
ações que sofram interferência abusiva do poder eco- EXistem sltuaçõ~s diferenciadas. P~eclsamos co.m-
nômico da oligarquia e da impunidade nunca sejam preender as realidades de cada unidade federativa
julgada~. dentro do contexto de um processo democrático, ágil

Quantos anos se passaram antes do julgamen- e transparente.
to do assassinato de Chico Mendes? Quantos anos Não é posslvel que um Ministro de Estado, que
se passaram antes do julgamento do caso de Eldora- exerce a função no Pais inteiro, possa responder, no
do do Carajás? No momento em que retiramos esse exerclcio do mandato, a ações no Amazonas, no Rio
julgamento da primeira instância estadual, ninguém Grande do Sul ou no Acre, fazendo com que a ativida-
levantou a possibIlidade de que, nessa questão dos de essencial, e com a atribuição de Ministro, dê-se
graves crimes contra os direitos humanos, estivésse- num julgamento que muitas vezes pode ser caracteri-
mos limitando a ação do Judiciário. No entanto, essa zado apenas com intuito polltico, eleitoral ou simples-
questão está agora sendo abordada. São dois pesos mente de desgaste do Governo que representa - não
e duas medidas. digo do Governo Fernando Henrique, mas de um Go-

Desejamos apenas que o julgamento seja isen- verno futuro ou passado.
to. Não é posslvel que as pessoas não compreendam Por isso, é fundamental termos na ação de im-
que tod?~ os detentores. de cargos público~ ~?dem probidade, que tem caracterlsticas semelhantes às
estar sUjeitos~ duas realldade~: u.ma, a POSSlbll~dade da ação criminal, o intuito de fazer a equiparação, a
de, ~~r questoes locais e prOVInCla.nas, a autorld~de isonomia, do mesmo foro, na questão da ação civil
mUniCIpal esta~ à mercê da pe~se.gul.ção do agent~ J~I- com caracterlsticas penais, como tem a ação de im-
gador. Isso eXiste, mas não diminUi o Poder Judlclá- probidade no crime comum
rio. Também pode ocorrer o contrário: a autoridade 10- '. . . . .
cal, municipal, intimidar o julgador. Isso não é sofis- Sr. PreSidente, por ISSO tudo, soliCitamos a
ma não é uma argumentação em tese. presença dos. Srs. Deputados do PSDB e do PTB,

, Na nossa argumentação, citei o caso concreto do nosso Bloco, dos Deputados que no. primeiro
do Município de Presidente Tancredo Neves, na Ba- turno. deram a. esta emen~a 318 votos. Sei que não
hia: Aurelino Boca Rica, acusado do assassinato de é fáCil, num dia como hOJe, mantermos os 308 vo-
um Vereador do PT e de outros casos, por ser Prefei- tos.
to eleito daquela cidade tinha direito a foro especial
por prerrogativa de função, e seria julgado no Tribunal
de Justiça da Bahia, que havia lavrado um auto de pri
são. Portanto, ele estava preso em Salvador. Se o ob
jetivo do foro especial seria acobertar e gerar impuni
dade, o que aconteceria com o Prefeito que tem direi
to a foro especial? Lutaria até a morte para mantê-lo.
Mas não foi isso o que ocorreu.

O jornal A Tarde, que tenho em mãos, publica
que os advogados de defesa de Aurelino, Prefeito de
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Não gostaria de me estender mais, para permitir O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
que tantos outros que pretendem falar sobre o assun- a palavra.
to também o façam. O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. P~-'-a_Qrdem..

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, n6s que es-
pela ordem. tamos votando "não" e queremos tirar do texto a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB extensão do foro privilegiado para a área de impro-
a palavra. bidade administrativa, pedimos a V. ExAque encer-

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi- re a votação, porque não há mais fluxo de votantes
são do orador.) - Sr. Presidente, solicito, via Lideran- há algum tempo, e penso que estaríamos na opor-
ça do PT, a minha ausência do PaIs, porque vou à tunidade, embora V. ExAseja o juiz dessa oportuni-
Argentina para o Seminário Internacional do Movi- dade.
mento Socialista dos Trabalhadores. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado, acabou de ter fluxo, não é, Deputado Miro Teixeira?
peço que faça seu pedido por escrito à Mesa, já que se O SR. MIRO TEIXEIRA - É que percebi que o
vai ausentar do P~ís. talento do Deputado Jutahy Junior estava quase se

O SR. JOSE GENOíNO - Sr. Presidente, peço a esgotando no longo discurso, para arrastar. Compre-
palavra peJa ordem. endemos esse esforço, mas temos aquela visão de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB que as matérias entram em votação não para serem
a palavra. aprovadas ou rejeitadas, mas para serem votadas

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão pura e simplesmente. E é dentro desse princípio que
do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez convoca- apelo a V. Exa, já que o Deputado Jutahy Junior se
mos toda a bancada do PT para votar "não". prepara para novo exercício orat6rio.

O voto "não" é exatamente para suprimir da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Logo
emenda constitucional o dispositivo que amplia o foro mais, vou encerrar a votação. Venham votar, vou en-
especial para os crimes de improbidade administrati- cerrar a votação logo mais.
va, que terá como conseqOência aumentar os instru- O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
mentos e as dificuldades para o processo de investi- te, peço a palavra pela ordem.
gação e apuração de corrupção. Por isso,. Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
dente,. o voto "não" é exata~e~te para deixar o foro a palavra.
especial como está na ConstituIção... . O SR. PROFESSOR LUIZINHO PT _ SP. Pela

Já que o Deputado Jutahy JUnior ViroU paladinO . ( .
d C t't' A d 1988 6 t I ordem. Sem reVisão do orador.) - Sr. PreSIdente, de-a ons I U1Çi':lO e - s nesse pon o, eu amen- . .. . •
to -, é bom deixar bem claro que a Carta Magna não seJ~ 50m~nte J~5tlficar a ausêncIa da nossa Deputada
coloca os crimes de improbidade administrativa no LUCI Cholnackl, que se encontra adoent~da.
foro especial. O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. PreSidente, pf~O

O foro especial está sendo mantido. Não se está a palavra pela ordem.
ampliando para colocar a competência desse foro es- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
pecial a fim de apreciar os crimes de improbidade ad- a palavra.
ministrativa. t= bom lembrar os casos de Londrina, de O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
São Paulo e de vários lugares. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

A Câmara Federal poderá, nesta tarde, enterrar dente, está-se cometendo um equívoco em relação
essa ação moralizadora que está sendo realizada ao Ministério Público. Acho que está havendo uma
pelo Ministério Público. O voto "não" é mais seguro, confusão. O Ministério Público não perde nenhuma
mais cauteloso e evita o desgaste da Câmara dos Depu- das suas atribuições. Na ação de improbidade, o
tados. O voto "não" preserva melhor a imagem da ins- Ministério Público e qualquer cidadão são partes le-
tituição e, por conseqüência, dos integrantes da Câ- gltimas.
mara dos Deputados. Na postulação, em função de lei estadual refe-

Convidamos a bancada do PT para que venha rente ao Ministério Público, que varia de Estado para
ao plenário votar "não". Estado, a ação de improbidade s6 pode ser promovi-

a SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a da pelo Procurador-Geral do Estado. Mas essa ques-
palavra pela ordem. tão não está afeta à matéria constitucional.
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Já assumi um compromisso público e quero evitar que tenhamos que ouvir a sua canção mais
fazer isso com a presença de todos aqui. Se por- uma vez.
ventura mantivermos o texto - o que não é fácil, Sr. Presidente, o Deputado Luiz Antonio Fleury
com 431 presentes, mas pode acontecer, pois há também está conosco.
447 Deputados na Casa -, apresentarei uma emen- Vai chegando e cada vez chega mais.
da, referente à lei complementar, que possibilitará O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
ao Procurador-Geral da República, não s6 ele, re- cerrar a votação. Mais três minutos, e encerro a vota-
presentar junto ao Supremo Tribunal Federal. Po- ção. Quem não votou venha votar.
deremos fazer com que os Subprocuradores pos- O SR. MARCELO DÉDA _ Sr. Presidente,
sam ter essa possibilidade. quero registrar ainda que o Deputado Synval Guaz-

Além disso, creio que podemos chegar a um zelli dirigiu-se até a tribuna de apartes para mani-
grande entendimento, porque não queremos, em hi- festar o seu voto favorável à tese de supressão do
pótese alguma, fazer com que o Ministério Público dispositivo.
perca a simpatia que existe hoje em relação à sua Esse é um voto honroso não só pela qualidade
açi:lo. Mas também não é possível... do Parlamentar que o profere, mas também pelo es-

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, cabe forço cotidiano com que S. Ex! lisonjeia este ParIa-
aparte? mento, com sua indômita vontade de contribuir para o

O SR. JUTAHY JUNIOR - Não é possível... aperfeiçoamento deste País.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Permi- Portanto, é muito honroso para nós, que de-

ta-me V. Exll, apenas para fixar um prazo. fendemos a tese da supressão, o voto favorável do
Nesse caso, vou fixar um prazo de cinco minu- Deputado Synval Guazzelli. (Palmas.)

tos para encerrar a votação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em um
minuto encerrarei a votaçé':lo.

Quem não votou venha fazê-lo nesses próximos O SR. FERNANDO CORUJA _ Sr. Presidente,
cinco minutos. Em seguida, encerrarei a votaçi:lo.

peço a palavra pela ordem.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex!

a palavra pela ordem. a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExD O SR. FERNANDO CORUJA (PDT _ SC. Pela

a palavra. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já se
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela or- passou um minuto.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
gostaria de registrar, por ser extremamente honro- cerrar a votaçé':lo. Todos votaram?
so para os que defendem a tese da supressão do O SR. FERNANDO CORUJA _ Todos, Sr. Pre-
dispositivo, a opinião do Deputado Ibrahim sidente.
Abi-Ackel, que agora nos procurou para consignar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Não.
que ele, por razões de mérito, e mesmo alicerçado Vejo que o Deputado Eunício Oliveira e o Deputado
na sua experiência de jurista na área criminal, é a Milton Temer ainda esti:lo votando.
favor da supressão, até por que, sob a sua ótica, o O SR. MARCELO DÉDA _ O Deputado Milton
próprio réu é prejudicado, pois é obrigado a defen- Temer obstruindo? Mais um honroso voto para a nos-
der-se em duas comarcas e ver suprimida uma ins-
tância de defesa. Portanto, é ruim para a defesa, do sa bancada. Muito obrigado.
ponto de vista tecnicamente processual e revela O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
que na verdade só tem uma finalidade: prolongar o votaram?
processo e, quem sabe, possibilitar o alcance da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
prescrição. cerrada a votaçé':lo. Anuncio o resultado:

Fico até, Sr. Presidente - e aí abro esse pa- VOTARAM
rêntese -, preocupado em deixar o microfone, por- Sim 271
que o Deputado Jutahy Junior, com sua brilhante Não 165
oratória, já é conhecido como a patativa da Bahia, e Abstenções 3
talvez tenha batido o recorde em ocupação deste Total 439
microfone durante tal votação. Eu, com medo de
que ele volte, sou capaz de ler a Bíblia aqui para É Suprimido O Dispositivo.
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Proposição: PEC N° 96/92 • DVSwN° 5 • PT

Início Votação: 0710612000 18:12

Fim Votação: 07/0612000 18:43

Resultado da Votação
Sim 271
Não 165
Abstenção 3

Total da Votação 439

Art. 17 1

Total Quorum 440

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:40

Orientação
PSDBlPTB - Sim
PMDBIPST/PTN - Sim
PFL-Sim
PT-Nio
PPB-Sim
PDT- Não
PSBIPCDOB • Não
PUPSL-Não
PPS-Nio
PV-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
A1ceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PPB Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim
Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PT8 Sim
Babê PT Não
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Priante PMDB PMDB/PSTlPTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Não
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Raimunçlo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSOB/PTB Sim

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSDB PSDB/PTB Sim
Atila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Euripedes Miranda POT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
Jot!ioTota PPB Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
Joao Ribeiro PFL Sim
Nilmar Ruiz PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB Sim
Rainel Barbosa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Udson Bandeira PMDB PMDBIPST/PTN Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Castelo PSDB PSDB/PT8 Sim
José Antonio Almeida PSB PSBIPCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB PMD8/PST/PTN Sim
Roberto Rocha PSDB PSDBlPTB Não
Sebastiao Madeira PSD8 PSDBlPTB Sim

Total Maranhlo : 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Nao
Anibal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSD8/PTB Sim
Amon Bezerra PSDB PSDBlPTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSD8/PT8 Sim
Eunfcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inécio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDB/PT8 Sim
Manoel Salviano PSDB PSD8/PTB Sim
Mauro Benevides PMD8 PMDB/PST/PTN Sim
Moroni Targan PFL Não
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Sérgio Novais PS8 PS8/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PT8 Sim
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Abstenção

Total Ceará: 20

PIAU(
Átila Lira PSD8 PSDB/PTB Sim
B.Sá PSDB PSD8/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mussa Dames PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
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Partido Bloco Voto
PIAU(
Themlstocles Sampaio PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Wellíngton Dias PT Não
Total Piaul: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Damião Feliclano PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim
José Luiz Clerot PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção
Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB Sim

Total ParaIba: 10

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Não
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
JoãoColaço PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pernambuco: 19
ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDBIPTB Não
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
Joaquim Brito PT Não
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDS PMOB/PST/PTN Sim
José Teles PSDS PSDB/PTB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB Sim

Total s..g1p. : 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMOB PMDB/PST/PTN Não
Eujácio SlmOes Pl PLlPSL Não
Félix Mendonça PTB PSDBIPTB Sim
FrancistOnio Pinto PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Geddel Vieira Lima PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrlelll PFL Sim
Haroldo lima PCdaB PSBlPCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
JairoAzi PFL Sim
Jairo Carneiro PFl Sim
Jaques Wagner PT Não
João Almeida PSDB PSDBIPTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFl Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSOB/PTB Sim
leur lamanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Não
Manoel Castro PFl Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Não
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB PSOBIPTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Saulo Pedrosa PSOB PSOB/PTB Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total BII1I.: 33
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
Aécio Neves PSDB PSD8/PT8 Sim
AntOnio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Não
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim
Cabo Júlio PL PUPSL Não
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim'
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Gilmar Machado PT Nilo
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN NãQ
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Sim
Joêo Fassarella PT Não
João Magalhêes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Magno PT Não
José Milita0 PSDB PSDB/PTB Sim
LaelVarelia PFL Sim
Lincoln Porteia PSL PUPSL Nêo
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos lima PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Mário Assad Júnior PFL Não
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Paulo Delgado PT Não
Philémon Rodrigues PL PLlPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB PMOB/PST/PTN Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Virgllio Guimarães PT Não
Vittorio Medloli PSDB PSDB/PTB Sim
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN NãO

Total Minas Gerais: 45

ESP(RITO SANTO
A1oizio Santos PSDB PSDB/PTB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDBIPTB Sim
Magno Malta PTB PSDB/PTB Sim
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
ESP(RITO SANTO
Max Mauro PTB PSDB/PTB Não
NUton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Não
Rita Camata PMDB PMDB/PSTIPTN Não

Total Elpfrfto Santo : 9

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSOB PSOB/PTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Alexandre Santos PSOB PSOB/PTB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PL/PSL Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Coronel Garcia PSOB PSOB/PTB Sim
Dino Fernandes PSDB PSDB/PTB Sim
EberSilva POT Não
Eduardo Paes PTB PSOB/PTB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB Sim
lédio Rosa PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
Joio Sampaio PDT Não
Jorge Bittar PT Nl1Io
Jorge Wilson PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Não
Marcia Fortes PSDB PSOB/PTB Sim
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PDT Não
Miro Teixeira POT Não
PastQr Valdeci Palva PSL PLlPSL Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feij6 PSOB PSOB/PTB Sim
Roberto Jefferson PTB PSOB/PTB Sim
Rodrigo Maia PTB PSOB/PTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSOB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sesslm PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 38

SAOPAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim
Alberto Mourão PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCOOB Não
A1oizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB PSDBIPTB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzjo PSOB PSOB/PTB Sim
Antonio Kandir PSOB PSDB/PTB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Giglio PTB PSDBIPTB Não
Clovis Volpi PSOB PSDB/PTB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Não
Oelfim Netto PPB Sim
Or. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Sim
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo PDT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalsn PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genolno PT Não
José Indio PMOB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochlo POT Não
Lamartine PoseUa PMDB PMDB/PST/PTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB .Não...
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PST/PTN Não
Marcos Cintra PL PUPSL Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMOB PMDB/PSTIPTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDBIPTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSOB PSDB/PTB Não
Paulo Lima PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Nao
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB PSOB/PTB Sim
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Não
Silvio Torres PSOB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
~ÃOPAULO
Teima de Souza PT Não
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Nao
Wagner Sslustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Sim
Zulal! Cobra PSDB PSDB/PTB Não

Total Sio Paulo: 63

MATO GROSSO
CeJclta Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB PSDB/PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Sim
Tetê Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Wellnton Fagundes PSDB PSDB/PTB Sim
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso : 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Dlsbito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDB/PSTlPTN Não
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Juquinha PSDB PSDB/PTB Não
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Não
Lúcia Vênia PSDB PSDB/PTB Não
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PSTIPTN Nao
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Nao
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Não
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Não

Total Gol. : 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO DO SUL
Waldemir Moka PMOB PMOB/PST/PTN Não

Total Mato Grosso do SUl : 8

PARANÁ
Affonso Camargo PFL NSo
Airton Roveda PSOB PSOB/PTB Sim
AJex Canziani PSOB PSDB/PTB Nfto
Chico da Princesa PSOB PSDB/PTB Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
Or. Rosinha PT NSo
FlávioArns PSDB PSDB/PTB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMOB/PST/PTN Não
Hermes Parcianello PMDB PMOB/PST/PTN Sim
IrisSimões PTB PSOB/PTB Sim
José Borba P~DB PMOB/PST/PTN Sim
José Carlos Martinez PTB PSOB/PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB PSDB/PTB Nt!lo
Márcio Matos PT NSo
Max Rosenmann PSOB PSDB/PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Sim
Oliveira Filho PSDB PSOB/PTB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Padre Roque PT Nl!lo
Renato Silva PSOB PSOB/PTB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Edison Andrlno PMOB PMDB/PST/PTN Não
Eni Voitolini PPB Sim
Fernando Coruja POT Não
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB PMOB/PST/PTN Não
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSOB PSOB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Nfto
Airton Oipp POT Não
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSDB/PTB Não
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN Não
Enio Bacci por Não
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fetier Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSOB PSOB/PTB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos por Não
Roberto Argenta PHS Sim
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN Não
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Não
Waldomiro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul: 25



Senhor Presidente,

DESTAQUE DE BANCADA Nll 8- A
(Do Partido Democrático Trabalhista)

Requeiro, com base no art. 161 do Regimento
Interno da Cêmara dos Deputados, destaque para o
art. 14 da redação do vencido da PEC nll 96-8/92
aprovada pela Comissão Especial e retificada pelo
Plenário desta Casa em 111 turno.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Miro Teixeira, Llder do PDT.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra porque gostaria de me manifestar antes dos
encaminhamentos das Lideranças partidárias.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra a nobre Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esse des
taque da bancada do PDT é contrário a grande acor
do que se fez nesta Casa. Conseguimos, atendendo
inclusive a apelos do PT e do Deputado José Genoí
no, fazer uma pequena, mitigada e diminuída súmula.
Foi feito um grande acordo entre todos os partidos, e
conseguimos importante vitória na reforma do Poder
Judiciário com a súmula que está no meu texto.

Retirá-Ia significará uma derrota da reforma do
Poder Judiciário. O PMDB, o PSDB. o PFL, o PSB, o
PPS, o PT. todos enfim foram favoráveis. Apenas o
PDT foi contra.

Portanto, Sr. Presidente, votamos contra o des
taque, a favor do texto.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.
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O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente, O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
peço a palavra pela ordem. - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! sidente, peço a V. Ex& solicite aos Srs. Parlamentares
a palavra. que permaneçam em plenário, para que votemos

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem essa matéria imediatamente, uma vez que teremos
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação, mais uma votação.
votei com o partido. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- Srs. Parlamentares que permaneçam em plenário.
mento de Destaque de Bancada nll a-A. Teremos esta votação e mais uma.

Essas matérias são relevantes, e é importante a
presença dos Srs. Parlamentares em plenário.

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!! a
palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com a Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. De
putados, é importante lembrar que o PDT não parti
cipou do acordo feito no primeiro turno a respeito do
substitutivo da reforma do Judiciário. E o principal
fator pelo qual o PDT desse acordo não fez parte foi
exatamente a súmula vinculante. Entre outros pro
blemas que apontávamos naquele instante, citáva
mos a súmula vinculante, segundo nosso entendi
mento, como atraso na legislação brasileira, que
evoluiu na sua jurisprudência para produzir no Bra
sil um sistema misto de controle da constitucionali
dade.

O chamado sistema concentrado no Supremo
Tribunal Federal ou numa Corte Constitucional, que
existe em muitos pafses. não é o modelo brasileiro.
O nosso modelo se aperfeiçoou ao longo do tempo,
com o controle constitucional misto e com o contro
le difuso feito pelo juiz singular nas ações incidenta
is. E é esse processo que faz com que, na ponta da
linha, o juiz natural, singular, possa decidir se o as
sunto é ou não constitucional, o que consideramos
democrático.

A vinculação nos Tribunais Superiores e no Su
premo Tribunal Federal- e no caso específico aqui é
uma súmula mitigada, conforme disse a Relatora 
poderá produzir concentração de poder neSSGS tribu-



Votamos, portanto, "não" à súmula vinculante.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção o dispositivo destacado:
Art. 14. ~ acrescentado à Seção 11 do Capital 111

do Titulo IVo seguinte art. 103-A

Art. 103-A O Supremo Tribunal Fe
deral poderá, de oficio ou por provacação,
mediante decisão de dois terço dos seus
membro após retiradas sobre a matéria,
aprova súmula que, a partir de sua publi
CaÇa0 na imprensa oficial, terá efeito vin
culante em relaçao aos demais órgão do
Poder Judiciário e á administração pública
direta, nas esferas federal, estadual e mu
nicipal, bem como proceder à sua revisao
ou cancelamento, na forma eatabelecida
em lei.

§ 1.ll A súmula tera por objetivo a vali
dade, a interpretação e a eficácia de normas
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nais. A influência das grandes corporações nos Tri- determinadas, acerca das quais haja contra-
bunais Superiores é muito grande. Isso porque a vérsia atual entre órgão judiciários ou entre
igualdade jurrdica no nosso Pars é apenas formal. esses e a administração pública que acarre-
Não temos igualdade fática, de verdade. Os gran- te grave insegurança jurrdica e relevante
des empreendimentos têm escritórios de advoga- multiplicação de processos sobre questão

idêntica.
dos. Entretanto, lá na ponta da linha, no pequeno § 2il Sem prejurzo do que vier a ser es-
Municipío, muitas vezes, o sujeito é defendido por tabelecido em lei, a approvação, revisão ou
advogado dativo. cancelamento de súmula! poderá ser provo-

Modificar o eixo do controle de constitucionali- cada por aqueles que podem propor a ação
dade, fazendo com que os Tribunais Superiores e o direta de inconstitucionalidade.
STF tenham mais poder, fará com que, nos emba- § 3D. Do ato administrativo ou decisão
tes com grandes bancos, grandes multinacionais judicial que contrariar a súmula a aplicável
ou transnacionais, as decisões possam ser toma- ou que indevidamente a aplicar, caberá
das de maneira a vinculá-Ias fundamentalmente reclamação ao Supremo Tribunal Federal
nos Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal que, julgando-a procedente, anulará o ato
Federal. administrativo ou cassará a decisão judicial

reclamada, e determinará que outra seja
O poder do juiz singular vai diminuir. A popula- proferida com ou sem a aplicação da súmu-

ção mais pobre terá menos acesso à Justiça. As deci- la, conforme ocaso."
sões serao tomadas concentradamente, e veremos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
neste Pars a influência das grandes corporações, dos ouvir os Srs. Lfderes.
grandes bancos, porque temos na reforma do Judi- O SR. DARClslO PERONDI _ Sr. Presidente,
ciário uma guerra surda entre os Tribunais Superiores peço a palavra pela ordem.

e o juiz de primeiro grau. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!.
O POT entende que a justiça democrática é fun- a palavra.

damentalmente aquela feita na ponta da linha. Por O SR. DARCislO PERONDI (Bloco/PMDB _
isso, defendemos o controle de constitucionalidade RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
difuso, favorecendo fundamentalmente o juiz singu- tação anterior, meu voto foi "não".
lar, na ponta da linha.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota pela
manutenção do texto. Vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. AYRTON XER~ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, não é que o PPS seja
adepto da hipótese da súmula vinculante. Também
nao é verdade que defendemos que esse dispositivo
venha a ser inserido no texto constitucional; muito pelo
contrário, o PPS não esposa, não defende esses dis
positivos. É contra. Contudo, fizemos parte de um
acordo em que mitigamos, limitamos a ação e a efi
cácia do processo da súmula vinculante, hoje adstrita
ao Supremo Tribunal Federal, mediante decisão de



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
o Partido dos Trabalhadores tem o dever de reco
nhecer o papel que V. Ex~ teve no processo de ne
gociação que viabilizou a votação da reforma tribu
tária. Contudo, tem o dever da reforma do judiciário
- é que já estou me antecipando a futuros esforços
de V. Ex~

Não nos podemos valer de falsa modéstia para
-deixar de consignar o esforço de partTaos da Oposi
ção, como o PSB, o PPS, o PL, que também levaram
a sua contribuição para viabilizar esse acordo. O pró
prio Partido dos Trabalhadores fez pressão, tencio
nou até o limite para buscar encontrar um desenho
mais justo, mais democrático e menos prejudicial
para a sociedade, a respeito do que seria a reforma
do judiciário.

No mérito, temos a mesma posição do PDr
Combatemos a aprovação da súmula vinculante, des
de que a idéia nasceu e prosperou nos debates parla
mentares.

Entretanto, sentamo-nos à mesa de negocia
ção, celebramos um acordo e vamos cumpri-lo, até
para recuperar nesta Casa a confiança na palavra
empenhada, que esteve seriamente ameaçada em
episódios recentes.

Essa é a contribuição do Partido dos Trabalha
dores a este fundamental instituto da convivência par
lamentar: o respeito aos acordos aqui celebrados.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPSL vota pela manutenção do texto, tendo em vis
ta que a súmula vinculante dará mecanismo ao Su
premo Tribunal Federal de desobstruir sua pauta de
votação de tantos processos. Muita gente hoje em dia
tem buscado na Suprema Corte aquilo que o Governo
lhe tem tirado.

Votamos pela súmula vinculante. Voto "sim".

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco PSB/PCdoB não foi favorável à súmula vincu
lante. Não entende - como disse o Deputado Bispo
Rodrigues - que a súmula vinculante vá reduzir a
carga de trabalho do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, fizemos um acordo para, em razão da reti
rada da avocatória por parte do Governo, votarmos
a súmula vinculante restrita a esse texto. Nos ter
mos do acordo, estamos votando "sim", pela manu
tenção do texto.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, um dos icones do PDT,
Darcy Ribeiro, dizia que o melhor da sua biografia era
escrito pelas derrotas que teve na vida. Vamos manter
o voto "não" e deixar para o futuro essa mensagem.

O PDT vota "não" à súmula vinculante, por
que, embora apresentada sob esta forma, é redu
zida, é sobre matéria constitucional, que está nos
âmbitos trabalhista, criminal, comercial, tributá
rio, enfim, em todos os âmbitos do Direito. A
súmula vinculante acabará sendo aplicada a matérias
que, na espécie, dizem respeito ao direito do
trabalhador, do contribuinte. Somos contra a sú
mula vinculante.
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dois terços de seus membros, depois de reiteradas Não entendemos que tenha havido acordo para
decisões sobre a matéria. retirar avocatória. O esforço de V. Ex~ sim, foi notável

Feitas essas ressalvas o PPS vai - nos termos para retirá-Ia da Constituição, porque na lei já existe o,
do acordo firmado no gabinete de V. E~ sob a orienta- caminho para avocatória. Nada está sendo impedido
ção do Presidente da Câmara dos Deputados - votar com essa votação.
pela manutenção do texto, nos termos em que a Rela- Estão sendo retirados direitos do cidadão, direi-
tora o proferiu. tos de petição e retiradas prerrogativas dos juízes de

O PPS, portanto, vota "sim". primeiro grau. O PDT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS t "OãS,~' PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
". " vo a no.

vota sim. C PPB?omo vota o .
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi

são do orador.) - Os progressistas, Sr. Presidente,
votam "sim".



30864 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Temos posição histórica sobre o mérito da sú- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
mula vinculante. Porém, dentro do acordo que cele- - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
bramos, temos o dever de cumprir a palavra e votar co Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "sim".
pela manutenção. do texto. O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.

O PT vota "sim", Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT lamentar PSDB/PTB vota "sim". Foi feito um acordo

vota "sim". muito importante na presença do Presidente Michel
Como vota o PFL? Temer, um dos grandes responsáveis pelo sucesso
O SR. INocê NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem da reforma do Judiciário.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta votação é O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
fruto de amplo acordo realizado no gabinete de V. Ex! aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares para
com a presença da maior parte dos LIderes dos parti- ter início a votação pelo sistema eletrônico.
dos com assento nesta Casa. Está iniciada a votação.

A súmula vinculante, da maneira que está, ficou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
restrita, porque atinge apenas o Supremo Tribunal permanecer no plenário, pois temos apenas mais um
Federal em repetidas decisões já prolatadas em ma- destaque. Votando-o, passaremos à votação de pro-
téria constitucional. E mais do que isso, vai permitir jetos de lei ordinária.
que se desafogue a Corte Constitucional de nosso Comunico aos Srs. Deputados que haverá ses-
Pais. são do Congresso Nacional amanhã, às 10h.

Nos Estados Unidos da América, a Suprema O SR. ABELARDO LUPION - Sr. Presidente,
Corte recebe cerca de seiscentos processos por ano, peço a palavra pela ordem.
enquanto no Brasil o Supremo Tribunal Federal rece- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
be mais de 30 mil. A maior parte desses processos é a palavra.
sobre a mesma questão. É importante que, em rela- O SR. ABELARDO LUPION (PFL _ PRo Sem
çao a esses processos repetidos, o Supremo tome revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação ante-
uma decisão que sirva de súmula vinculante para to- rior, votei "não".
das os outros sobre a mesma matéria. Além do
mais, permite recurso que só pode ser aceito por O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
três quartos dos membros. Trata-se de restrição ain- palavra pela ordem.
da maior, porque, dos onze Ministros do Supremo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
Tribunal Federal, é necessário que oito votem a fa- a palavra.
vor da decisão pela súmula vinculante, para que ela O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.
seja devidamente aprovada e permita recurso, no Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero lem-
caso de decisão que contrarie matéria administrativa brar aos colegas que amanhã, às 9h30min, antes,
ou matéria que não seja fruto desta súmula que esta- portanto, da sessão do Congresso, no Espaço Cultu-
mos votando. ral da Câmara dos Deputados, haverá a instalação do

Por tudo isso, sem levar em consideração até Movimento Parlamentarista.
mesmo o acordo feito, respeitando a posição de cada O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
um, do modo que ficou, a Relatora está de parabéns, a palavra pela ordem.
porque fez, uma vez mais, o fundamental para o País, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
para a Corte Constitucional brasileira, a fim de que a palavra.
ela possa funcionar como guardiã da nossa Constitui- O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
ção e desafogar os trabalhos em matérias repetidas Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em dezenas de decisões já prolatadas. para que a súmula vinculante seja mantida no texto

Nesse sentido, o PFL recomenda o voto "sim", constitucional, precisamos ter 308 votos, no mínimo,
para a manutenção do texto. reafirmando a aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Creio que tenha sido um dos maiores avanços
vota o Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN? no sentido de agilizar o processo de julgamento a in-
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clusão da súmula vinculante perante o Supremo Tri- descrever as dificuldades que as organizações evan-
bunal Federal, com as ressalvas para que sua aplica- gélicas estão enfrentando para realizar trabalho soci-
ção se dê apenas com aprovação por quorum qualifi- ai e espiritual entre os índios, abordando de maneira
cada, na decisão interna do órgão máximo da Justiça precisa os entraves burocráticos criados pela Funai,
brasileira. as barreiras e oposições levantadas por antropólogos

Tenho absoluta convicção de que o modelo hl- e indigenistas e as acusações infundadas e maldosas
brida da nossa Constituição, que apresenta aspectos contra os missionários evangélicos, as quais vão des-
de controle constitucional concentrado e também fór- de assédio sexual, passando por aculturação, até ho-
mulas difusas de aplicação da matéria constitucional, micldios.
tende, como no mundo inteiro, a se direcionar cada A matéria, em suma, além de um perfeito relato
vez mais ao modelo concentrado. histórico dos trabalhos das agências missionárias e

Já temos os institutos da ação declaratória de das dificuldades que as mesmas estão passando no
inconstitucionalidade e da ação declaratória de cons- momento para desenvolver suas atividades, traz en-
titucionalidade, que foram extremamente positivos trevistas com antropólogos, missionários, represen-
para a democracia e para a agilização e a transparên- tantes de organizações não-governamentais - algu-
cia do Poder Judiciário. E por esta reforma essas pos- mas de inspiração evangélica, outras não - professo-
sibilidades de controle constitucional se ampliam, tan- res, estudiosos e lideranças indígenas.
to através da súmula vinculante que estamos votando Por ser a revista Eclesia um dos mais conceitua-
agora, quanto pela argüição de relevância para julga- dos e um dos maiores veículos de comunicação en-
menta de ações pelo Supremo Tribunal Federal, den- tre a comunidade evangélica no Brasil, com tiragem
tro dos princípios definidos por lei. de 60 mil exemplares ao mês, a matéria causou

Pedimos aos Deputados do Bloco Parlamentar grande impacto neste meio e entre simpatizantes
PSDB/PTB que compareçam ao plenário para votar- que não se conformam com a maneira como os mis-
mos de forma rápida, porque seria algo inimaginável sionários e as missões indlgenas estão sendo trata-
e incompreensível que, depois de um acordo que dos por antropólogos, juristas, sociólogos e a mídia
possibilitou a aprovação da súmula vinculante, não ti- de forma geral.
véssemos o número suficiente de votos para essa Sr. Presidente, quero aqui deixar registrado que
aprovação. Tenho absoluta convicção de que conse- a indignação que tomou conta do povo evangélico,
guiremos esses votos, mas para que isso ocorra pre- após conhecimento dos fatos, povo este que repre-
cisamos da presença de todos no plenário neste mo- senta um terço da população brasileira, tem cabimen-
menta. to, pois nenhum outro segmento nesta Nação se

Reafirmamos o nosso voto "sim" e pedimos aos preocupou e se preocupa mais com nossos índios
Parlamentares do Bloco Parlamentar PSDB/PTB que do que o povo evangélico. A indignação tem espaço,
compareçam para votar esse grande avanço na refor- sim, neste momento, quando sociólogos e antropólo-
ma do Judiciário, a súmula vinculante. gos, alguns recém-formados, outros oriundos de na-

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, ções de todos os continentes, vêm colocar em xeque,
peço a palavra pela ordem. questionar e reprovar o trabalho dos nossos missio-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! nários, que estão há noventa anos nas tribos espa-
a palavra. Ihadas por todo o Brasil, sacrificando suas vidas, ab-

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA. dicando do conforto de seus lares, do convívio social,
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. para estarem junto aos nossos irmãos, até agora ex-
Presidente, Srll e Srs. Deputados, não poderia dei- clurdos de nossa sociedade, levando a eles o supri-
xar de me manifestar sobre a excelente matéria menta de algumas necessidades.
que a revista Eclesia trouxe, na edição nSl 54, de A reportagem é clara em traduzir o quanto a co-
maio de 2000, págs. 18 a 30, sob o titulo" O direito munidade evangélica fez e faz para e pelos indíge-
de crer". nas. Os programas de saúde desenvolvidos pelos

Com grande profissionalismo, o jornalista Car- evangélicos são considerados os melhores; os proje-
los Fernandes conseguiu, de forma clara e imparcial, tos e trabalhos na área de educação sempre foram
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aprovados pelo Ministério da Educação e por todos
que os conhecem; os programas sociais e de desen
volvimento comunitário também sempre foram avalia
dos como pertinentes e necessários. Por que s6 ago
ra são as agências evangélicas consideradas indese
jáveis e irrecomendáveis?

Ao se ler toda a matéria do jornalista Carlos
Fernandes, compreende-se que as organizações
evangélicas preocupam-se com a preparação dos
profissionais que trabalham com os Indios. A exem
plo, a matéria traz a informação da existência de es
colas e seminários e institutos de formação de missio
nários constando em seus currlculos aulas e treina
mento~ com antropólogos, médicos, educadores e
outros profissionais. São anos de preparação para
que ele chegue até uma tribo, com aprendizagem de
idiomas, costumes e um vasto conhecimento das cul
turas indlgenas. Bem diferente, eu sei, Sr. Presidente,
de muitos tecnocratas que vêm ocupando cargos em
agências e ONG, até mesmo da Funai e 6rgãos go
vernamentais, que se dizem especialistas em Indios e
não sabem nem ao menos a diferença ente um Kaya
pó e um Xavante.

Acomunidade evangélica está inquieta. Ela não
pode e não deve aceitar a falta do reconhecimento do
trabalho desenvolvido ao longo dos noventa anos no
Brasil em favor dos Indios. Muitos foram os beneficios
que as agências missionárias trouxeram ao povos in
dlgenas. A contribuição dos missionários para a
Funai, agências e ONG que defendem o direito dos
indios, para as universidades, para os pesquisadores
e estudiosos de forma geral é irnensurável; como
exemplo, citamos que muitos antropólogos, até mes
mo alguns que se levantam contra o trabalho missio
nário, não se formariam e não aprenderiam na teoria
o que, há anos, na prática, os missionários aprende
ram e transformaram em conhecimento, em livros,
em publicações que são hoje estudadas pelas univer
sidades, como é o caso dos estudos Iingarsticos e a
descoberta e o contato com povos isolados.

Chamo ainda a atenção desta Casa para o fato
de que, conforme detectado naquela reportagem, a
perseguição às agências missionárias evangélicas
nada mais é do que flagrante caso de discriminação
religiosa, o que fere e atinge principias constituciona
is e, como parlamentares, não devemos e não pode
mos aceitar esta situação.

Sei que a reportagem da revista Eclesia se toma
rá o marco inicial de um grande debate que tomará con
ta da comunidade evangélica em todo o Brasil e, por
que não dizer, no mundo. Pergunto, pois: quem são as

ONG, os antropólogos, os universitários, os indigenis
tas, para chamar os missionários evangélicos de assas
sinos, perigosos e sem preparo? Nem mesmo o Gover
no tem essa moral, e nesse sentido faço minhas as pa
lavras daquele sábio repórter, que na pág. 30, afirma:

As comemorações oficiais pelos 500
anos do descobrimento do Brasil, na Bahia,
não poderiam ter passado pior impressão
ao restante do mundo. Jornais da Europa e
da América Latina deram destaque à de
monstração de truculência na repressão a
várias manifestações, inclusive a dos índios.
Com gás lacrimogêneo e cassetetes em pu
nho, policiais mantiveram grupos indígenas,
assim como integrantes do Movimento dos
Sem-terra (MST), entre outros, longe o sufi
ciente para não estragar a festa. O resulta
do foi uma comemoração sem brilho, que
culminou na salda do ministro Rafael Grec
ca, do Esporte e Turismo, demitido, e do
presidente da Fundação Nacional do Indio
(FUNAI), Carlos Frederico Marés, que quis
deixar o cargo. Para vários índios, supostos
homenageados, sobrou a pancada. Fica di
fiei/ encontrar moral para justificar as barrei
ras aos missionários. (grifo nosso)

Assim, Sr. Presidente, requeiro a V. Exa que a
matéria publicada na revista Eclesia seja, na Inte
gra, recebida pela Mesa e registrada nos anais des
ta tão conceituada Casa de leis. Solicito ainda a di
vulgação deste pronunciamento nos veículos de co
municaçao da Camara dos Deputados e no progra
ma A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
MAT~RIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

O DIREITO DE CRER

Um impasse do tamanho de uma floresta está
colocando missionários evangélicos que se dedicam à
assistência social e espiritual dos índios, de um lado,
e setores da Fundação Nacional do indio, a FUNAI
6rgão federal que cuida da questão indlgena -, enti
dades acadêmicas e parte da opinião pública nacio
nal, de outro. No centro da polêmica, que envolve dis
criminação, troca de acusações e uma enxurrada de
medidas judiciais, está uma organização missionária
com 54 anos de atuação no País, a Missão Novas Tri
bos do Brasil (MNTB), sediada em Anápolis (GO),
impedida legalmente de trabalhar entre os Indios
zo'é e waiãpi, tribos que ela mesma ajudou a con
tratar e junto às quais desenvolvia diversos projetos
comunitários, de atendimento médico, ensino, evan-



ORGANIZAÇÕES EVANGÉLICAS
ENFRENTAM DIFICULDADES PARA

REALIZAR TRABALHO SOCIAL
E ESPIRITUAL ENTRE OS íNDIOS

Desde a chegada da norte-americana South
American Indian Mission, em 1913 - a primeira agên
cia protestante a atuar de forma organizada entre os
povos indígenas brasileiros-, a presença missionária
gera desconfianças e reações, algumas bem funda
mentadas, mas outras movidas unicamente por pre
conceito que cheira a xenofobia, já que boa parte des
sas instituições tem origem estrangeira e algumas
ainda empregam obreiros vindos do exterior. A novi
dade está na conjugação de forças contrárias. Nos úl
timos dez anos, um série de medidas vem restringin
do cada vez mais a regulamentação do setor no que
se refere aos evangélicos. Além disso, a articulação
de intelectuais e estudiosos, com repercussão na mf
dia, tem fomentado um sentimento hostil às organiza
ções missionárias.

O estopim que deu caráter nacional à discussão
foi a exibição de uma reportagem sobre os índios zo'é
levada ao ar no programa Fantástico, um dos cam
peões de audiência da Rede Globo de televisão, no
dia 19 de março deste ano. Na matéria, são mostra
dos a história do contato com os brancos e o modo de
vida da tribo em meio a crfticas ao trabalho ali desen
volvido pela MNTB entre 1987 e 1991. "Missionário é
ruim, pega mulher', diz na matéria um jovem zo'é
chamado Kuru. Também aparece o sertanista Sydney
Possuelo, atual diretor do Departamento de Indios
Isolados (DEU) da Funai. Nas semanas seguintes,
uma intensa mobilização de crentes manifestou seu
desagrado. Alguns enviaram à produção do Fantásti
co mensagem repudiando a matéria.

Protesto - O programa foi uma dor de cabeça
extra para a MNTB. "Estamos sofrendo discrimina
ções há mais de dez anos. É um absurdo que as coi
sas tenham chegado a este ponto num pafs democrá
tico", reclama o presidente da missão, pastor Edward
Gomes da Luz, que formalizou um protesto junto à
emissora. Uma equipe da Globo, então, foi a Anápolis
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gelização e preservação cultural. Mas a questão en- gravar um resposta da Novas Tribos, veiculada no
volve também a Igreja Evangélica brasileira, a ponto Fantástico do dia 7 de maio.
de ser encarada até como uma ameaça à liberdade Edward estranhou o depoimento de Kuru: "Eu o
religiosa no Pafs. conheci menino, ele gostava de nós. Além disso, a

Não é de hoje que missões cristãs digladiam-se expressão 'pega mulher', acompanhada daquele
com autoridades governamentais e parte da intelli- gesto que fez, tocando no braço, na cultura do zo'é,
gentzia nacional pelo direito de pregar o Evangelho tem uma conotação bem diferente da que muitos te-
aos fndios. lespectadores podem ter pensado. Nenhum de nós

jamais abusou das índias", frisa.
Edward conta que o problema começou em

1989. Naquele ano, uma delegação da Funai, enca
beçada por Possuelo, esteve na área indfgena Cumi
napanema/Urucuriana, no Município de Oriximiná
(noroeste do Pará), onde vivem os zo'é. "Começou,
então, uma campanha contra a MNTB".

Na mesma época, a antropóloga belga Domini
que Gallois, da Universidade de São Paulo (USP) e
dirigente da Organização Não-Governamental Centro
de Trabalhos Indígenas (CTI), começou suas incur
sões na área. "Ela apresentou um projeto interinstitu
cional para estudo e exploração, com financiamento
internacional. Só que sua condição para realizar o tra
balho era a nossa expulsão".

Outro membro da MNTB, Onésimo Martins de
Castro, lembra que as relações entre a agência e a
Funai sempre foram boas até ali. A missão encon
trou os' zó'é em 1982. Foi o primeiro contato regis
trado com aquele povo, embora a Funai garanta
que já sabia de sua existência desde 1975. Lingüis
tas, Onésimo e Edward são veteranos com mais de
20 anos de trabalho missionário. Iniciou-se, então,
uma parceria das duas instituições em torno do tra
balho com aqueles fndios até então isolados, com
provada por uma série de ofícios e relatórios cujas
cópias são cuidadosamente guardadas pelo pes
soal da Novas Tribos.

"Nós não somente notificávamos tudo o que
aconteceu como pedfamos instruções e orientações.
A Funai demonstrava estar bastante satisfeita com
essa colaboração. Afinal, tudo era feito sem ônus
para os cofres públicos", sustenta Edward. Os recur
sos advêm, invariavelmente, de ofertas - particula
res, de empresas ou igrejas - e convênios com ór
gãos públicos e outras instituições. Após cinco anos
de preparo exaustivo, a missão construiu uma pista
de pouso e a Base Esperança, composta por cinco
casas, incluindo centro comunitário, alojamento e far
mácia. Só então o trabalho com aquela comunidade
começou efetivamente.

"Até 1989, tudo correu muito bem. Além de estu
darmos a Iingua zo'é, fizemos um intenso trabalho de
saúde. Baixamos os casos de malária e, nos quatro
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anos em que permanecemos na área a população podem ficar em situação irregular, pois não se reno-
pulou de 119 para 136 índios", afirma Onésimo. Um vam as autorizações. Como o tempo, a tendência é o
médico da Funai, Lauro Moreira Faro, confirmou num enfraquecimento dos trabalhos.
relatório que os índios encontravam-se em "regular Uma batalha de medidas judiciais vem sendo
estado de saúde", bem dispostos e que o atendimen- travada desde 1998 na 16!!..Vara Federal e na Pro-
to prestado pela missão era "satisfatório". O médico curadoria da República do Distrito Federal. Uma
disse ainda q~e o trabalh~ que ~inha sendo r~ali~ado das questões cruciais é a interpretação do artigo
pela Novas Tribos era mUito sério e que os mlssloná- 231 da Constituição Federal, que reconhece aos
rios mereciam "um reconhecimento pelo amor e dedi- índios sua organização social, costumes, línguas,
cação que têm pelos fndios". crenças e tradições. Enquanto o juiz que analisou

Batalha judicial- A expulsão da MNTB da área o processo entende que o texto é um impedimento
dos zo'é ocorreu em 1991, logo após Sydney Possue- tácito à evangelização, a missão insiste que ele
lo ter chegado à presidência da Funai, em meio a de- garante o respeito à cultura ind ígena, mas de for-
núncias de que os índios adoeceram devido ao conta- ma alguma proíbe que se ofereça aos povos indí-
to com os evangélicos. "Mentira. Essa insinuação foi genas a oportunidade de conhecer o Evangelho.
feita também pelo Globo Repórter em 1989, mas o Cabe lembrar que a mesma Garta Magna dá a todo
próprio jornalista Francisco José, que apresentou a brasileiro a liberdade de culto e religié!lo. Privar os
matéria, declarou que na primeira visita da Funai os índios de ouvir o Evangelho, neste caso, seria uma
índios estavam bem de saúde, mas na segunda vlsi- forma de restringir o direito .de escolherem outra
ta, 15 dias depois, estavam muito doentes", contesta profissé!lo de fé.

Edward. "Lúcifer e besta" -"Nos últimos anos, já tive au-
A missé!lo era acusada até de esterilizar as ín- diências com cinco ministros da Justiça, temos bati-

dias. "Todas essas calúnias tinham o objetivo de do em todas as portas, mas até agora, nada", angus-
forçar nossa saída, apesar da expressa vontade da tia-se Edward, sempre carregando uma bem nutrida
tribo pela permanência da missão", diz Onésímo. pasta de documentos. A MNTB também foi retirada
Além disso, dois relatórios de Dominique Gallois, do território dos waiãpi, no Amapá. Segundo a orga-
dando conta da suposta morte de indígenas duran- nização, contra a vontade dos índios - eles inSistem
te a permanência-âa-rf11ssão no local, iiveram peso até hoje no retorno dos missionários. O episódio,
decisivo na questão. Em um deles, a antropóloga ocorrido em março de 1996, deu-se de forma seme-
atribui 40 mortes ao tempo em que os missionários Ihante ao caso dos zo'é: "O Governo daquele Estado
ficaram ali. aliou-se com a antropóloga Domínique Gallois, que

"Esses relatórios continham erros grosseiros. propôs desenvolver atividades assistenciais na
Se não foi por absoluta incompetência, houve má-fé área. Como condição para implantar o projeto, ela
mesmo", acusa o antropólogo Carlos Antônio de Sí- exigiu que a Funai retirasse os missionários. Sem re-
queira, membro a Igreja Cristã Evangélica em Anápo- cursos financeiros, a Funai aceitou a-condição", con-
Iis (GO) e especialista em assuntos indígenas. Duran- ta o pastor Si/as de Lima, da MNTB, que trabalhava
te dois anos, ele trabalhou na Funai, justamente na entre os waiãpi. O Ministério Público Federal entrou
área de acompanhamento às ONG - inclusive mis- no caso e decidiu a questão. "A única acusação con-
sões religiosas. A pedido da Novas Tribos, Carlos firmada contra a missão é de que faz proselitismo re-
analisou os estudos elaborados por Dominique e Iis- ligioso". Hoje, a Novas Tribos mantém 37 outras ba-
tou uma série de equívocos, inclusive a inclusão de ses em áreas indígenas.
um mesmo nome várias vezes, a morte de avós e até Os missionários acusam Dominique Gallois e
bisavós de pessoas com mais de 60 anos - "Só se to- Sydney Possuelo de dominar a área e tirar proveito
dos os que tinham mais de 100 anos resolveram mor- pessoal da situação, inclusive com a venda de
rer justamente naquele curto período", ironiza o estu- imagens cinematográficas dos indígenas. Estariam,
dioso - e diversos óbitos ocorridos antes da entrada ainda, facilitando a entrada de cientistas na área, até
dos missionários na área. estrangeiros, para coleta de espécimes animais,

Desde então, a MNTB luta para voltar, sempre vegetais e material genético. Procurada pela re-
esbarrando em barreiras legais e decisões protelató- portagem no Departamento de Antropologia da
rias. Para piorar as coisas, desde 1991 a Funai não USP, Dominique não foi localizada. A informação
firma convênios para o ingresso em áreas indígenas. era de que ela encontrava-se em Macapá (AP), a
Gente nova não entra, e os missionários que já estão trabalho, impossibilitada de receber ligações, ape-
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nas mensagens por e-mai!o Eclésia mandou várias "Nossa luta é permanente", diz o coordenador
mensagens durante mais de 10 dias, mas não obte- do Departamento de Assuntos Indígenas da Associa-
ve resposta da pesquisadora até o fechamento des- ção das Missões Transculturais do Brasil (AMTB),
ta edição. pastor Enoque Ozório e Faria, um dos organizadores

O sertanista Sydney Possuelo, por sua vez, do encontro. "O que está em jogo é o direito de os po-
atendeu nossa reportagem e apresentou seus argu- vos indígenas receberem o Evangelho de maneira
mentos diante das várias afirmações feitas pela correta, na sua língua, e poderem optar por seguir ou
MNTB. Ele sustenta que a missão, sem autorização não a Cristo", assevera.
da Funai ou de qualquer outra autoridade brasileira, Dentre as 40 agências filiadas à AMTB estão a
organizou e financiou o contato com a tribo "em ação MNTB, a Missão Evangélica LingOística Evangélica
conjunta de norte-americanos e brasileiros". "Na carta Missionária (ALEM) e A Missão Evangélica Caiuá,
que a MNTB informava haver contatado os zo'é, eu já entre outras (veja quadro). Juntas, possuem cerca de
me manifestava contra sua presença e solicitava sua 400 obreiros em atuação nos campos.
retirada", afirma. I Além destas, outras entidades de orientação

O Diretor do DEU não nega suas críticas ao tra- protestante, como o Grupo de Trabalho Missionário
balho missionário. "Em princípio, não aprovo nenhum Evangélico, ligado ao Conselho Latino-Americano de
proselitismo religioso em terras indígenas, particular- Igrejas (CLAI), e o Grupo de Trabalho Indigenista, da
mente quando os índios são de contato recente com Igreja Metodísta, também atuam entre os índios brasl-
nossa sociedade. A introdução de um deus novo no leiros. Já a Igreja Católica tem o Conselho Indigenista
seio de um povo indígena que inicia seu relaciona- Missionário (CIMI), organização que executa uma ca-
mento conosco significa a destruição do etos tribal e tequese com forte inspiração social e polftica. A mar-
prova do nosso etnocentrismo e falta de respeito com cha indígena realizada em abril - quando os índios
os povos indígenas", argumenta. Possuelo afirma protestaram contra o genocídio de que foram vítimas
ainda que desconhece e não participa de complôs. ao longo da História do Brasil e reivindicaram dignida-
"Não sei que domínio ou vantagens pessoais pude- de, oportunidades e demarcação de terras (veja qua-
mos receber'. dro) - teve apoio da entidade. Em entrevista a Eclé-

Quanto à associação com Dominique Gallois, sia, o presidente do Cimi, Dom Gianfranco Macedote,
Possuelo garante que ela é uma profissional respeíta- bispo de Balsas (MA), disse que o órgão tem 420 mis-
da por seus pares e também pela Funai. "O relatório sionários em todo o País. "Nós os orientamos a ter
apresentado por ela vaio corroborar uma decisão que respeito e diálogo com as culturas indígenas", frisa o
eu já havia tomado", lembra, referindo-se à retirada religioso.
da missão. Ele assume como exclusivamente sua a O encontro~íle Anápolis foi o terceiro do gêne-
responsabilidade pelo ato e sustenta que ninguém ro e solidificou o entrosamento entre as agências
-tem-üvre acesso à terra de tribos isoladas. "Todos os presentes. Q processo de aproximação tem se in-
pesquisadores submetem-se às normas e restrições tensificado à medida que crescem os obstáculos.
estabelecidas. A MNTB não é entidade acadêmica ou Um dos principais foi a Instrução Normativa n2 2
cientlfica". Econclui dizendo-se acostumado aos ata- (IN2), baixada pela Funai em 1994, que afetava di-
ques que tem sofrido: "Os adeptos desta missão acu- retamente as missões religiosas, inclusive vedando
sam-me também de 'Lúcifer' e 'besta do Apocalipse"'. a abertura de novas frentes missionárias, salvo em
Onésimo devolve: "Quando Sydney e sua equipe caso de solicitação da própria comunidade indíge-
chegavam em nossa base, dávamo& casa, comida e na - hipótese inviável no caso de índios isolados e
tudo que eles precisavam. Nos admira que ele faça arredios. A pressão das missões atenuou, em par-
declarações como essas". te, os efeitos da medida. Mas persiste a proibição

Direito - A situação da Missão Novas Tribos afe- no caso de índios isolados, justamente aqueles que
ta ainda que indiretamente, todas as agências evan- são considerados "povos não alcançados" pelo
gélicas envolvidas na obra missionária ou de assis- Evangelho. Das etnias indígenas existentes no Bra-
tência a povos indígenas. Reunidas em Anápolis sil, 122 estão nesta situação, sem missionários,
(GO), no início de abril, 18 delas discutiram a questão Escritur~s na .sua língua ou qualquer presença
da discriminação religiosa e elaboraram estratégias evangélica (veja quadro).
de atuação conjunta no sentido de pressionar a Funai LingOística - A tradução dos textos bíblicos nos
e chamar a atenção do Congresso Nacional, da mídia idiomas indlgenas é um processo lento, onde muitas
e da opinião pública para o caso. vezes o missionário emprega toda a vida, ganhando
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sua confiança, aprendendo o idioma e prestando os Muitas missões têm conseguido bons resulta-
mais variados serviços - sobretudo nas áreas de saúde, dos, inclusive na alfabetização bilíngoe, utilizando o
educação, desenvolvimento comunitário e estudos português e o idioma tribal. "O trabalho dá ótimos fru-
Iingorsticos. Senqo ágrafas (isto é, sem escrita) as Iin- tos, preservando um dos principais elos culturais, que
guas ind[genas precisam ser analisadas cientifica- é a IIngua. Além disso, prepara melhor o índio para o
mente a fim de identificar fonemas e associá-los ao conv[vio com a sociedade envolvente", comenta La-
alfabeto, para só depois iniciar-se o penoso e demo- erte Zorzetti, diretor da Missão Alem, especializada
rado trabalho de traduçao. em IingOrstica e muito requisitada para o treinamento

Neste tipo de atividade, destaca-se, por sua ex- de missionários.
celência, a Sociedade Internacional de LingOrstica Mas algumas agências suspeitam que estas
(SIL), organização de inspiração evangélica que reali- parcerias estejam com os dias contados. "Em muitas
za trabalhos cientrficos e de educação, visando a pre- áreas indígenas, a participação das missões tem sido
servar a cultura e a Hngua de povos minoritários. dificultada", comenta Carlos Antônio de Siqueira. Um
Envolvendo 135 membros de 12 diferentes nacionali- funcionário do Ministério da Educação, que pediu
dades - boa parte com mestrado e doutorado - que para não ser identificado, revelou a Eclésia que o ór-
trabalhavam voluntariamente a SIL está no País há gão estuda a proibição de qualquer ensino que não
mais de 40 anos, e neste perr~do pesquisou e mape- seja 100% laico. A medida seria um duro golpe nas
ou 50 idiomas que corriam risco de extinção. missões, fechando a porta de um dos mais valiossos

De acordo com o diretor de relações institucio- instrumentos de envageliz~ção.
nais, Frederick Niehoff, as relações da SIL com a Fu- . Pro~urada por Eclés/a, a coordenadora do Co-
nai têm sido semelhantes às das agências missionári- ~Itê NaCional ~e. Ed~cação Indrgena (CNEI), órgão
as. "É um exercício de paciência e um que- vlncula.do ao Mlmst~no da Educação, Iv~te Campos,
bra-cabeças. A rigor, ninguém pode reclamar da Fu- não qUIs ~e ~ronunclar ~~m fornecer cópias de docu-
nai; no entanto, não se consegue nada desde 1991. É ~en~os pu~hC?s ou ofiCiaiS sobre o ass~nto. LU.íS D~-
um paradoxo", Ele esclarece que em nenhum mo- nJsetl GrupronJ, professor de antropologia da Umvers/-
mento o órgão proibe o trabalho da SIL, mas as solici- dade ~e São Pa~lo., consultor do C~EI e ,:,embro da
taçOes não são atendidas. liA resistência existe, é evi- Assoclaçao Bras.llelra de Antropologia ~xphca que, ~á
dente, mas ninguém prova nada. A verdade que ne- três anos, .0 comitê d~u ~are~er contrário sobr~ proJe-
nhuma agência consegue renovar os convênios de to ed,~caclo~al ?e missionários em ~e~ervas mdíge-
assistência de saúde e educação. r;: preocupante". nas. E~ pnmelro lugar, pela Constituição a educa-

. ção é laica e um dever do Estado. Esses programas
Outro problema é a ~oncessão de Vlst~s para o devem respeitar as áreas indígenas. Os missionários

pessoal que vem do extenor. Ponderado, Nlehoff re- usam a oferta de educação para traduzir a Bíblia e
.conhece que esta é uma dificuldade inerente à con- converter" diz.
dição de estrangeiros. "O País é soberano na formu- p' I d ã r 'ã .
lação de suas regras e normas. Não se trata de dis- ara e~, a a es o. a ~ma nova re Igl o sena
criminação ou coisa que o valha". Ele acredita que um desrespeito à cultura Indlgen,a. ~aradox.alm~nt~,

t é t d fi . SIL "t acha que não se pode negar ao rndlo a deCisão mdl-
es e so~en e um esa la a mais para a . um vidual por uma nova fé. Luís Grupioni admite que a
pouco mais d~ trabalho em explicar e e~clarecer Funai manteve convênios com missionários por não
nosso.s pr0p,óSJtos, o que fazemos com dedicação e ter competência para cuidar da saúde e educação
serenidade. em reservas indrgenas. "Mas, com o Decreto nll. 91,

Parceria - t por meio das atividades assistenci- de Fernando Collor, a administração da saúde em
ais e culturais que as portas se abrem. Só que, nós úl- reservas indrgenas foi repassada da Funai para o
timos anos, a Funai resolveu descentralizar suas ati- Ministério da Saúde, e a da educação, para o Minis-
vidades, e passou a responsabilidade de zelar pela tério da Educação. O decreto foi regulamentado no
educaçao ind[gena para o Ministério da Educação - ano pasado pelo Conselho Nacional de Educação,
que, por sua vez, delegou a tarefa às secretarias es- juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases", expli-
taduais, a quem cabe fiscalizar e celebrar convênios ca. Quanto aos trabalhos educacionais de missioná-
com quem deseja prestar o serviço, que pode ser em rios evangélicos já estabelecidos, a frase do profes-
parceria - a missão monta a escola e fornece os pro- sor de antropologia soa, mesmo que não intencio-
fessores e a secretaria entra com os funcionários e dá nalmente, como um alerta: "Sua retirada é de com-
a merenda, por exemplo. petência da Funai".
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A área de saúde, outra antiga trincheira da obra dano sob o ponto de vista antropológico, social ou
missionária, está, desde o ano passado, a cargo da ambiental aos índios".
Fundaçao Nacional de Saúde (FUNASA), que, por A JMN, criada em 1907, é uma da mais tradiclo-
enquanto tolera a participaçêo dos evangélicos, em- nais entidades do gênero, e mantém missionários em
bora tenha preferido transferir suas ações para ou- tribos de dez estados brasileiros. "Atuamos também
tras instituições e ONG nêo religiosas, apesar da lon- na capacitação de obreiros, assessoria aos setores
ga história dos trabalhos de saúde indígena realiza- envolvidos e motivação das igrejas para atender o
dos pelas agências protestantes. 'ide' de Jesus. Afinal, como os índios crerao se não

Um dos exempls mais expressivos da compe- há quem pregue a eles?" A JMN mantém ainda, em
tência evangélica é o desempenho da Missão Evan- associação com a AMTB e o Serviço de Evangeliza-
gélica Caiuá, em Dourados (MS). Criada em 1928 ção para a A~ér~ca Latina (~EPAL),. u.m banco de ~a-

por missionários americanos, a entidade mantém o dos sobre o~ mdlos do Bra.sll ~ as ~tlvldade~ da~ ml~-
hospital e maternidade Porta da Esperança, que sões, organizado pelos mlsslon,~nos ~ed L1mplc, RI-
tem convênio com o Estado e atendeu só no ano naIdo de Mattos e Paulo Bottrel. Tem Sido um suporte
passado, mais de 20 mil pacientes. Há ~inda unida- importantíssimo para todos nós", informa Ivo.
de de tuberculose atendimento médico familiar la- Oposiçao - Se a atuaçao social das missões
boratório e trata~ento odontológico à disposição tem sido notada e até respeitada, a ação evangelísti-
dos índios de toda a região, além de centros comu- ca pr~priamente dita encontra ~uitos adve~sários.

nitários e escolas. Questiona-se, sobretudo nos meios acadêmiCOS, a
. rt d' d d' rt validade de se levar a fé cristã aos povos indígenas,

Vlsã~ abe : - O epolmento a mé. Ica po u- que já têm suas crenças e ritos milenares. "Acho um
g~esa M.ana Jos. ' coorde~adora da respel~ada org~- desrespeito à cultura e à dignidade dos índios querer
",~ação mternaclonal MédiCOS Sem Fronteiras - Pre- impor a eles uma nova religião", opina o professor
mio No~el d~ Paz em 1999.-, em Manaus (~M), é José Ribamar Bessa, coordenador do Programa de
u~a eVidênCia ao rec?nh~.clmento da atuaçao .da.s Estudos dos Povos indígenas da Universidade do
missões na área de saude. Atualmente, esses mISSI- Estado do Rio de Janeiro
onários estão fazendo u~ esfo~ço para melhor~r seu "Durante milhares d'e anos eles viveram à sua
trabalho, que ~u ac~o s~t1sfatóno, dentro da realidade maneira, e muito bem, antes da intromissão dos colo-
em que estão inseridos. nizadores. Por que o Deus dos brancos é melhor do

Segundo ela, nos últimos anos as missões "abri- que os deles?", questiona.
~am bastante a visão"; têr:n levado pessoas especia- Bessa argumenta que o contato dos índios com
IIzadas para o cam~o. ~UltOS !azem cur~os na Funa- a fé cristã só lhes trouxe desgraças. "Por meio da ca-
sa para se aperfeiçoar', contmua..Mana José teve tequese imposta pelos jesuítas, os índios foram se
contato com o.trab.alho. da .No~as Tribos en!re 1996 e descaraterizando, perdendo a identidade. Inúmeros
1998, num projeto mtennstltuclonal com mais sete en- grupos étnicos desapareceram, e os que restaram
tidades entre os y~nomêmi de Roraima. "Eles .esta- são uma imagem pálida do esplendor que já tiveram.
vam trazendo médiCOS graduados para dar asslstên- É para iso que serviu o cristianismo?"
cia aos índios. O ~essoal da missão estava sempre O professor acha que a evangelização só seria
presente nas reumões e ~~ esf~rçava pa~a acompa- válida se interagisse com as crenças indígenas,
n~ar o trabalho do g~upo ..Mana José diz que nas numa relação de ígualdade. "A crença no Cristo seria
~l1Issões há gente mUito dedicada e out~os n~~ tanto. mais uma dentro da cosmovisão indígena, pois todas
Isso é comum em qualquer ONG, seja religIosa ou as religiões têm muito a ensinare a aprender. Sou to-

não", pondera. talmente contra uma fé que se presuma a única de-
De acordo com o secretário geral da Junta de tentora da verdade". Ele diz, no entanto, que nem to-

Missões Nacionais (JMN) da Convenção Batista Bra- dos os missionários são ruins. "Alguns agem com per-
sileira, pastor Ivo Seitz, os missionários evangélicos cepção antropológica. Mas outros deveriam simples-
têm despertado para a necessidade de uma prepara- mente ser banidos".
ção interdisciplinar. "Foi-se o tempo daqueles obrei- Acontece que 05 maiores interessados em
ros que iam para o campo movidos apenas pelo cha- toda esta questão, os índios, nem sempre são ouvi-
mado de Deus. Hoje, além da vocação, são necessá- dos. "Querem decidir por nós sem conhecer nossa
rios conhecimentos sólidos em diversas áreas e, so- vontade", protesta o presidente do Conselho Naci-
bretudo, capacidade para atuar sem causar nenhum nal de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas
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(CONPLEI), Carlos Terena, 45 anos. Líder destaca- Dedicação - O pastor e missionário Guenther
do, Carlos goza de muito respeito e amizade entre Carlos Krieger sabe bem o que significa criar oportu-
os indios, crentes ou não. Ele percorre tribos de nidades. "Deus chamou-me para levar a mensagem
todo o Pais, ouvindo reivindicações que depois leva aos indigenas. E é isto que procuro fazer até hoje", re-
às autoridades da área em BrasUia, onde mora e sume, com modéstia, este catarinense de 62 anos,
trabalha. Tem transito fácil na Funai, juntamente considerado uma lenda viva. Guenther e a mulher,
com o irmão, Marcos, presença constante na mldia wanda, vivem há mais de 40 anos entre os xerente da
nacional. Convertido ao Evangelho ainda criança, Tocantins. O casal pertence aos quadros da JMN.
Carlos faz parte de um povo bem evangelizado, que "Quando comecei, em 1958, percebi que, para levar
tem mais de 20 mil individuas, dos quais 90% são os indios a Cristo, era preciso ser como eles. Então
cristãos. Os terena são uma das oito nações indige- montei minha casa na aldeia e comecei a aprender
nas que contam com liderança evangélica autócto- sua lingua", lembra.
ne e igreja própria. Naquele tempo havia dificuldades imensas. O

uÉ um absurdo dizer que o indio não deve rece- tran~porte er~ pr~~rio:, a comunicação a dista~cia
ber o Evangelho. A fé cristã não ameaça nossa cul- praticamente rnexlstla.. Por outra lado, não se tinha
tura se for pregada de forma consciente", afirma. uE despe~do todo esse Interesse de ONG ~ antropól.o-
o indio tem o coração muito mais aberto que o ho- g?s. N.mguém se preocupava"com as indlos, e o mls-
mem branco, já que vivemos em cantata com a natu- ~Ion~no não apanhava tanto. Com to~a sua expe-
reza, em comunMo com a criaçêo de Deus". Segun- ~Iê~cla, Guenther sabe que o trabalha ~nstão"entre.os
do Carlos, o Conplei surgiu justamente para dar voz mdlos não apresent~ resultados rá~ldos. É cOisa
aos [ndios evangélicos e colaborar com as missões para 20 anos ou '!1als. Quem está Interessado em
no sentido de estabelecer métodos de trabalho que apre~ntar estatfstlcas de convers~es fica logo frus-
não prejudiquem seu modo de vida. "Nossa entidade trado . Ele ~esmo é um exemp!o diSSO - após ~antos

. d JII. tá f I t t b I 'd anos de dedlcaçêo, Guenther diZ que apenas 8 Yo dos
aln anda es arma men e es a e eCI a, mas e~ 1.858 xerente sao crentes.
agasto teremos um encontro na Chapada dos GUI- .
marães (MT), onde reuniremos nossos patricios Além de t~aduzlr o Novo Testamento~ q~e es~á
para decidir formas de açao conjunta". No encontro em fase de re~l~ao p~ra ser lançado, o missionário
deverá ser divulgado um manifesto nacional. Segun- e!aborou um dlcloná~lo xerente-português, que tem
do ele, os fndios não prescisam de tutela espiritual. Sido. usado para ensln? na Escola Indfgena Srêntô-
"O trabalho das missões continua sendo fundamen- w.e, Impla~tada pela mlssão.. lnca~sável, ? casal de-

. . dica-se ainda a prestar aSSistêncIa médica - algu-
tal, mas queremos formar nossa própna liderança f d té rt d" I

. ta E I . f rt 11 mas vezes, azen o a pa os -, ISC/PU ar os con-
cns . que e a seja o e. vertidos e ainda dar assistência às igrejas instala-

Éjustamente na busca deste objetivo que surgiu das nas diversas aldeias. Guenther só sai de lá uma
o Centro de Treinamento Ami, lá mesmo na Chapada ou duas vezes por ano para visitar parentes e resol-
dos Guimarães, a maior escola teológica indigena do ver assuntos pendentes. Mas ele não pensa em
Pais. Atualmente, 42 indios, representando dez etni- abandonar os indios. "Não sei o que Deus me reser-
as, preparam-se ali para o ministério pastoral. Henri- va. Mas é bastante provável que venha a morrer en-
que Terena, 33 anos, é o deao do seminário, e está tre os xerente", admite.
entusiasmado com os resultad~s. "Já formamos alu- Fazendo diferença -A dedicação de missionários
nos que voltaram para suas tnbos a fim de levar a como Guenther e Wanda costuma fazer diferença na
obra de Deus adiante". vida de muitos fndios. Gente coma Calbi Waiãpi, 38

Indio, formado em Sociologia, Henrique tem co- anos, que vive com seu povo, uma comunidade com
nhecimento de sobra para afirmar que a fé cristã nao 538 pessoas, no Amapá. Conheceu Jesus graças ao
estraga a cultura das populações amerindias. "~ bo- trabalho mantido ali até 1995 pela Missão Novas Tri-
bagem dizer que alguém perde os vinculos com suas bos. Incentivado pelos missionários, terminou o en-
raizes quando aceira o Evangelho."Henrique diz que sino médio e aprendeu técnicas agricolas, que hoje
é fundamental, entretanto, desenvolver uma teologia utiliza para aumentar a produtividade das roças dos
indigena que esteja ligada às suas tradições, costu- waiãpi.
mes e ao mei ambiente. "O modode crer do fndia é di- Calbi é um Ifder entre os crentes da tribo, e en-
ferente dos brancos. ~ preciso respeitar estas dife- frentou viagem cansativa até Anápolis para represen-
renças e saber aproveitá-Ias", frisa. tar sua gente no encontra das missões. Sempre sorrí-
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dente, diz que gostou muito. "Aprendi muitas coisas. qual o Papa Paulo 11I proclamava a igualdade das ra-
Agora posso encorajar meus irmãos na fé". Ele tam- ças diante da obra da redenção.
bém acha que índio crente continua sendo índio. Liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, no

"Ter Jesus no coração não muda a gente, não. início, e por Josué de Anchieta. anos depois, os jesul-
Lá nas nossas aldeias, quem vira crente continua tas estabeleceram missões de norte a sul do Pais
igualzinho". nas quais os Indios viviam em comunidades Iiderada~

Só que a vida devocional dos waiãpi convertidos por clérigos. Ali, além de aprender o Evangelho, os
sofreu um abalo com a saída dos missionários da No- nativos desenvolviam atividades econômicas, eram
vas Tribos. "É diflcil reunir as pessoas para fazer cul- alfabetizados e iniciados, muitas vezes à força, no
to. Cada um vive a fé mais para si", conta. Além disso. modo de vida dos brancos. Contrários à escravidão e
diz Calbi, a tribo sente-se prejudicada sem os traba- ao extermínio de indfgenas, os jesuftas acabaram de-
lhos assistenciais que funcionavam ali. "Ia ser melhor sagradando a Coroa Portuguesa e foram expulsos
se eles voltassem", afirma. dos Brasil em 1759. .

UM PAIs, MUITAS NAÇÕES

Em 1500, quando os portugueses chegaram
ao Brasil, mais de 5 milhões de índios viviam aqui.
Atualmente. segundo o último levantamento da
Fundação Nacional do (ndio. eles são 325 mil. Mas
a situação já foi pior: por volta de 1950. algumas es
timativas apontavam menos de 200 mil índios vi
vendo em território nacional. Foi a partir dali que a
consciência de que era preciso preservá-los foi
despertada.

A situação. embora ainda preocupante, melho
rou. Hoje, a população indfgena apresenta uma taxa
de crescimento anual de 3,5%, bem mais alta do que
a média nacional, estacionada na faixa de 1,3%.
Apesar de pequeno, este segmento da sociedade
brasileira ocupa áreas demarcadas que equivalem a
11 % do território nacional graças à Constituição de
1988, que aumentou consideravelmente seu direito
à terra.

Divididos em 240 nações, os fndios brasileiros
falam cerca de 185 Hnguas diferentes - na época do
descobrimento, eram 900 povos e 1,3 mil idiomas.
A diversidade pode ser sentida também nos con
trastes populacionais. Tribos como os tikuna, que
habitam o Estado do Amazonas e parte dos territóri
os de Peru e Colômbia, possuem 23 mil individuas,
enquanto da nação Karipuna, situada em Rondô
nia, resta apenas uma pequena aldeia com oito ín
dios.

ENTRE A CRUZ E A ESPADA

Os padres jesuftas foram os primeiros religiosos
a levar o cristianismo aos índios brasileiros. Desde os
primórdios da colonização, a catequese dos povos in
dlgenas foi uma das maiores preocupações da Igreja
no Pais. Ainda no século XVI, a recém-criada Compa
nhia de Jesus enviou para cá seus missionários. ins
pirada pela bula Veritas Ipsa, publicada em 1537, na

ARCO, FLECHA E BIBLlA

Para os fndios da tribo curipaco, cujas 50 aldeias
ficam nos rincões do Alto Rio Negro, fronteira do
Brasil com a Colômbia - região conhecida como
"Cabeça de Cachorro" por causa de seus contornos
geográficos -, a chegada da fé evangélica foi o que
se costuma chamar no jargão crente de "uma bên
ção". Evangelizados nos anos 40 por missionários
americanos, os curipaco encontraram a Palavra de
Deus, mas não deixaram as antigas tradições para
trás.

Vivendo às margens do rio lçana, esse povo
contraria a idéia de que o contato com o homem bran
co é sinônimo de doenças, exploração e destruição
cultural. Alfabetizados, asseados e com elevada no
ção de cidadania - quase todos possuem titulo de
eleitor -. habitam uma região isolada, praticamente a
salvo de invasores e garimpeiros.

Nas aldeias vivem cerca de 2,5 mil Indios. Toda a
população conhece o Evangelho. e, mesmo assim, a
rotina secular é mantida, apenas com pequenas dife
renças. Uma delas é o culto que, às 4 horas da manhã,
reúne a tribo antes das atividades do dia. Ali, com ho
mens de um lado, e mulheres e crianças de outro, os
indfgenas oram e entoam cânticos. Há um período de
leitura bfblica, no seu próprio idioma. Só depois vão
cuidar da vida - caça, pesca, cultivo de alimentos, ar
tesanato, criação de filhos.

Francisco Curipaco, 62 anos, conta que ou
viu falar de Jesus pela primeira vez há 50 anos,
quando a missionária Sophia Müller desceu os
rios da região pregando a Palavra de Deus. "Eu ti
nha 12 anos, mas lembro bem. Nosso povo tinha
muitos problemas, bebedeira, brigas", diz, no seu
português limitado. Francisco é bem mais fluente
em espanhol, já que parte dos curipaco vive em
território colombiano. Ele vai lá freqüentemente.
Além de visitar sua gente, dedica-se 'a uma tarefa



As comemorações oficiais pelos 500 anos do
descobrimento do Brasil, na Bahia, não poderiam ter
passado pior impressão ao restante do mundo. Jor
nais da Europa e da América Latina deram destaque
à demonstração de truculência na repressão a várias
manifestações, inclusive dos Indios. Com gás lacri
mogêneo e cassetetes em punho, policiais mantive
ram grupos indígenas, assim como integrantes do
Movimento dO§L Tra_balbadores-Rurais Sem- Terra
(MST), entre outros, longe o suficiente para não estra

gar a festa. O resultado foi uma comemoração sem
brilho, que culminou na saída do Ministro Rafael
Grecca, do Esporte e Turismo, demitido, e do presi
dente da Fundação Nacional do [ndio (FUNAI), Car
los Frederico Marés, que quis deixar o cargo. Para vá

rios índios, supostos homenageados, sobrou a pan
cada. Fica diflcil encontrar moral para justificar as bar
reiras aos missionários.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Depu
tados, venham ao plenário. Votaram 328 Parlamenta
res, e há 444 Deputados na Casa.

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 (Bloco/PMOB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

CONTRA E A FAVOR

DESAFIO NAS SELVAS
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arriscada: evangelizar os guerrilheiros ligados ao Outro célebre indigenista brasileiro foi o antro-
tráfico de drogas que espalham o terror no país. p610go Darcy Ribeiro, morto em 1996. Criador do
"Eu não tenho medo. Eles sabem que somos cris- Museu do [ndio e da Universidade de Brasrlia, pas-
tãos e nos respeitam", resume, cheio de fé. sou boa parte da vida entre os Indios e deixou vasta

obra literária e científica sobre o assunto. Intelectual
socialista, jamais admitiu crer em Deus, mas era
simpático à causa missionária, tanto que rechaçava
a suspeita de que obreiros evangélicos pudessem
ser agentes secretos estrangeiros ou que estives
sem a serviço de mineradoras: "Bobagem. Esses
missionários estão lá para preparar a chegada do
novo Cristo. Essa é a verdade, meio inverossímil,
mas verdadeiríssima", escreveu em seu livro Confis
sões (Companhia das Letras). Obcecado pela pre
servação das línguas indígenas, Darcy foi um dos
maiores incentivadores da fixação de organizações
internacionais de orientação evangélica no País, es
pecialmente aquelas dedicadas à lingüística.

IMAGEM RUIM

240 são as tribos conhecidas no Brasil, 119
delas têm presença missionána evangélica, 32
possuem o Novo Testamento na sua língua, 122
constituem povos não alcançados pela Igreja
Evangélica, 400 missionários evangélicos, apro
ximadamente, atuam hoje em áreas indlgenas,
40 agências missionárias e entidades evangéli
cas trabalham com lndios e 8 possuem liderança
autóctone.

Numa época em que ninguém falava sobre pre
servação das nações indígenas, o marechal e sertanis
ta brasileiro Cândido Mariano da Silva Rondon
(1865-1958) tomou-se mundialmente famoso como
protetor dos índios. Pioneiro da expansão telegráfica no
País, no início do século XX, Rondon desbravou uma
imensa área então intocada do território brasileiro. Sua
expedição, a Comissão Rondon, fez um vastíssimo le
vantamento geográfico, f1uviográfico e etnográfico da
região amazônica. Foi o responsável pelo contato com
povos indígenas isolados e pela pacificação de tribos
hostis ao homem branco. Em 1910, fundou o Serviço
de Proteção ao [ndio (SPI), primeiro órgão oficial a se
ocupar da questã() indígena. Seu lema - "Morrer, se
preciso for; matar, nunca" - é uma síntese do espírito
humanista que norteava este brasileiro notável.

A partir dos anos 40, os irmãos Villas-Boas (Leo
nardo, Cláudio e Orlando) ganharam projeção interna
cional por seu trabalho em favor dos índios. Foi por
sua iniciativa que surgiu, em 1961, o Parque Nacional
do Xingu, imensa reserva de 27 mil quilômetros qua
drados localizada entre o Mato Grosso e () Pará, onde
atualmente vivem 3,6 mil índios. Ali, a cultura, os hábi
tos e a religião de 18 tribos são preservados.

Único sobrevivente do trio, Orlando, hoje com
86 anos, é considerado um irmão pelos índios bra
sileiros, que volta e meia lhe prestam as mais vari
adas homenagens. Ele defende que os índios de
vem ser mantidos o mais distante possível do mun
do dos brancos.

"Só assim eles ficam livres da cachaça e dos
bordéis", costuma dizer. No Xingu, por exemplo, só
se pode entrar com expressa autorização da Funai
e dos índios. O trabalho missiont 'io não é permitido
dentro do parque.



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr: 'President~,- P-ªC-O
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E)('!
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, meus para
béns.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado:

Votaram

Sim 371
Não 19
Abstenções 02
Total 392
É Mantido o Dispositivo.
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O SR. SYNVAL GUAZZELLI- Sr. Presidente, às solução que dispõe sobre o Código de Ética da Cã-
vezes tenho logrado votar no dispositivo eletrônico, ou- mara dos Deputados.
tras vezes não consigo. Então, quero pedir a V. Ex! a Trata-se de um projeto de resolução que se ini-
palavra pela ordem, para proferir o meu voto oralmente. ciou na Mesa há nove anos. Após tramitar por todo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pode for- esse tempo na Cêmara dos Deputados, o projeto foi
mulá-Io, Deputado Synval Guazzelli. aprovado hoje, ao final de cinco horas de debates,

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (Bloco/PMDB - mercê da contribuição notável de Parlamentares de
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- diversos partidos e do Sr. Relator, Deputado Marce-
dente, vou votar "sim", porque a minha preocupação lo Déda
é a mesma que tive relativamente ao destaque anteri- '. . . .
ar. Preocupa-me acelerar e agilizar a prestação juris- Ent~o, ~oJe, às. 15h, po~ unanimIdade, fOI apro-
dicional. vado o primeiro Código de Ética e Decoro Parlamen-

Infelizmente, não pude acompanhar o meu queri- tar da hist6ri~ da Camara.dos Deputados~ que. pode-
do Llder, Deputado Mendes Ribeiro Filho, na votação remos apreciar em plenário tão logo V. Ex- decida co-
anterior, por entender que a extensão do foro especial locá-lo em pauta.
iria entulhar de processos os nossos tribunais, dificul- Muito obrigado. (Palmas.)
tando e onerando no tempo a prestação jurisdicional. O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço

Pela mesma razão, agora voto "sim", porque a a palavra pela ordem.
súmula vinculante, mesmo restrita à matéria consti- O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tucional,. irá. reduzir muito a deman~a de ~~cursos V. Exa a pa·lavra.
extraordináriOS ao Supremo, e, aSSim, agilizar os _
trabalhos da mais alta Corte de Justiça do Pais. O SR. ODELMO LEAO (PPB - MG. Pela or-

Voto "sim". demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos encerrar a votação!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação. Todos votaram?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pror
-rego- -a--sess-ão- pelO prazo sunciente para votar
mos o último destaque da reforma do Poder Judi
ciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto
de V. Exa Deputado Synval Guazzelli, será compu
tado. Quero cumprimentá-lo mais uma vez, porque
V. Exa poderia estar afastado da Casa, por razões
que todos conhecemos. Entretanto, V. Exa vem
ãqüI exercer a cidadania e vem exercê-Ia em maté
ria de fundamental relevência para o Pais. (Palmas
prolongadas.)

V. Exa vem exercê-Ia para revelar que este
Congresso democrático não precisou ser fecha
do, como aconteceu em 1977, para que se reali
zasse a reforma do Poder Judiciário. (Palmas
prolongadas. )

O exemplo que V. Exa deixa a esta Casa e ao
Pais é emocionante. E a emoção se revela pelas
palmas dos colegas. Não foi preciso fechar o Con
gresso Nacional. Nós fizemos a reforma com a sua
presença. (Palmas prolongadas.)

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (Blo
co/PSDB - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, desejo informar à Casa e a V. Ex!! que
hoje, em memorável reunião, a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação aprovou projeto de re-
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposlçio: PEC N- 96192 - DVS N° 8-A - PDT-

Junho de 2000

Início Votação: 0710612000 18:58

Fim Votação: 0710612000 19:09

Resultado da Votação
Sim 370
Não 19
Abstenção 2

Total da Votação 391

Art. 17 1

Total Quorum 392

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 16:40

Orientação
PSOBlPTB - Sim
PMDBIPST/PTN - Sim
PFL -Sim
PT-Slm
PPB-Sim
POT- Não
PSBIPCOOB - Sim
PUPSL-Sim
PPS -Sim
PV-Slm

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PPB Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDS/PST/PTN Sim
Sadu Picanço PSDB PSDB/PTB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurandil Juarez PMDB PMOB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Priante PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDBIPTB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Pauderney Avelino PFL Sim

Total Amazonas: 3

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Eurfpedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Sim
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonia: 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José A1eksandro PSL PUPSL Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOB PSOB/PTB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
João Ribeiro PFL Sim
NilmarRuiz PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Mourão PSOB PSOB/PTB Sim
Rainel Barbosa PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Udson Bandeira PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Total Tocantins: 7
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Castelo PSOB PSOB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Roberto Rocha PSOB PSDB/PTB Sim
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB Sim

Total MaranhAo : 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB PSOB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Anlbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSOB PSDB/PTB Sim
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eunlcio Oliveira PMOB PMDB/PSTIPTN Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviano PSOB PSOB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Ubiratan Aguiar PSOB PSOB/PTB Sim
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Total Ceará: 18

PIAU(
Átila Lira PSOB PSOB/PTB Sim
B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Themlstocles Sampaio PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Wallington Dias PT Sim

Total Plauf: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Batinha Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 4
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Partido Bloco Voto
PARAíBA
Armando Abílio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
José Luiz Clerot PMDB PMDB/PST/PTN Abstenção

Total Paraíba: 5

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joao Golaço PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hol/anda PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Joaquim Brito PT Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMOB/PST/PrN Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
José Teles PSDB PSOB/PTB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Sim

Total Sergipe: 5

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eujécio SimOes PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSOB/PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Simões PT Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Azi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 28

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Sim
AntOnio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB Sim
Cabo Júlio PL PLlPSL Sim
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB PMDB/PSTlPTN Sim
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Magno PT Sim
José Milita0 PSDB PSDB/PTB Sim
Lael Varella PFL Sim
Linealn Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
M~rio Assad Júnior PFl Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
OdelmoLeAo PPB Sim
Olimpio Pires PDT Nêo
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues Pl PLlPSl Sim
Rafael Guerra PSD8 PSDB/PT8 Sim
Roberto Brant PFl Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSD8 PSDB/PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Virgrllo Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSOB PSDBIPTB Sim
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Minas Gerais: 43

ESpfRITO SANTO
A1orzio Santos PSDB PSDB/PTB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim
Mareus Vicente PSDB PSOB/PTB Sim
Max Mauro PTB PSOB/PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB PSDB/PTB Sim
Rita Camata PMOB PMDB/PST/PTN SIm

Total Espirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSDB PSDB/PTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
A1ex~ndre ~~tos PSDB PSDB/PTB Sim
A1merinda de Carvalho PFl Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Coronel Garcia PSDB PSDB/PTB Sim
Dino Fernandes PSDB PSOB/PTB Sim
Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB Sim
Eber Silva POT Não
Eduardo Paes PTB PSOB/PTB Sim
Fernando Gabe/ra PV Sim
Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB Sim
lédio Rosa PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Sampaio POT Não
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PMDB PMOB/PST/PTN Sim
José Carlos Coutinho PFl Sim
Laura Cameiro PFL Sim
lulzSérglo PT Sim
Marcia Fortes PSOB PSOB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid POT Nllio
Miro Teixeira PDT Nao
Pastor Valdeci Paiva PSL PL/PSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feijó PSDB PSOB/PTB Sim
Roberto Jefferson PTB PSOB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSD8 PSOB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSOB/PTB Sim
Alberto Mourão PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoS PSB/PCOOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB PSDB/PTB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSDB/PTB Sim
Antonio Kandir PSDB PSOB/PTB Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Giglio PTB PSDB/PTB Sim
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dullio Pisaneschi PTB PSDB/PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Femando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
Joao Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José {ndio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio POT Não
Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSOB/PTB Sim
Lulza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim
Marcos Clntra PL PUPSL Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo lima PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSOB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSOB PSDB/PTB Sim
TeIma de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSOB/PTB Sim

Total 810 Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSDB PSOB/PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB PSDB/PTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Sim
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Welinton Fagundes PSDB PSOB/PTB Sim
Wilson Santos PMOB PMOB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 6

GOlAS
Euler Morais PMDB PMD8/PST/PTN Sim
JUQuinha PSDB PSOB/PTB Sim
lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
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Partido Bloco Voto
GOIÁS
VílmarRocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO 00 SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Não
Pedro Pedrossian PFl Sim
Waldemir Moka PMDB PMDB/PSTJPTN Sim

Total Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFl Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSOB/PTB Sim
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
FlávioArns PSDB PSOB/PTB Sim
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Iris Simões PTB PSDB/PTB Sim
José Borba PMDB PMDBIPST/PTN Sim
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Sim
Mércio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odllio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Sim
Oliveira Filho PSDB PSOBIPTB Sim
Renato Silva PSDB PSDBIPTB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 21

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Edison Andrino PMDB PMDB/PSTJPTN Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT Não
Gervésio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB PMOB/PST/PTN Sim
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon PDT Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Oipp POT Não
Alceu Collares PDT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSOB/PTB Sim
Darcísio Perondi PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Enio Bacci PDT Não
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fattar Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 22



O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PSDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (Bloco/PMDB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o PMDB.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "sim", com o partido.

O SR. INALDO LEITÃO (Bloco/PSD8 - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Ayrton Xerêz, para falar contra
a matéria.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
dispositivo que vamos votar agora consigna a expres
são "extinção da Justiça do Trabalho".

Está em plena vigência a emenda constitucional
que extinguiu a Justiça do Trabalho. Portanto, este
texto está prejudicado. Ele não tem sequer razão de
ser votado, porque é repetitivo, apenas repete o que
já está na Constituição. .

Acho, Sr. Presidente, que a ele pode ser argüida a
prejudicialidade regimental. Por quê? A matéria não é a
extinção dos classistas? É.-Dadisposição-transitória?_

O SR. MARCELO DÉDA - Não, Deputado, não.
Há uma confusão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir a Relatora.

A SRA. ZULAIÉ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, acho que
há um engano. Deputado Gerson Peres, é o Desta
que nO 10. t um destaque do PT.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
mil desculpas, porque fui informado de que seria esse
agora. Na hora oportuna, eu levantarei novamente a
questão de ordem. O SR. AYRTON XERÉZ - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExIl
a palavra.

O SR. AYRTON XERÉZ (PPS - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero mili-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Na 10
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I e §

2°, do Regimento Interno, destaque para a votação
em separado, para supressão da redação dada ao 4°
do art. 115 da Constituição Federal, conforme cons
tante no artigo 25 da redação para o segundo turno
da Proposta de Emenda à Constituição na 96, de
1992, que "Introduz modificações na Estrutura do Po
der Judiciário".

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Marcelo Déda, Vice-L1der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Relatora.

A SRA. ZULAIÉ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o texto
destacado não tem razão de ser. Não tem sentido ti
rarmos da reforma este avanço que fizemos no art.
115 da Constituição Federal, que passa a vigorar com
a redação que foi votada na Comissão e por este Ple
nário. Portanto, não há motivo algum para termos
uma mudança-neste texto~ que dá a uma atividade es
sencial a possibilidade de lesão ao interesse privado.

Não vou-me estender aqui. Acho que todos nós
estamos conscientes do texto já aprovado em primei
ro turno e na Comissão.

Pela manutenção do texto, a Relatora recomen
da o voto "sim".

A SRA. LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB -GO. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu
tado Ayrton Xerêz está inscrito para falar contra. Vai
falar? Pois não, o Deputado tem a palavra.

O SR. PAULO MARINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
dente, peço a palavra pela ordem. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!- O SR. PAULO MARI.NHO (PFL - MA. Sem r~vi-
a palavra são ~o ~rador.) - Sr. PreSidente, na votação anterror,

. votei "sIm".
O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB

- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta
votação, votei de acordo com o PMDB.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque na 10.
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tar em função da economia do processo. Queria sa- O SR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMDB -
ber de V. Exll se outros oradores vão fazer uso da pa- PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
lavra, porque, se não, eu também abrirei mão de falar. acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Depu- . O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re-
tado Ayrton Xerêz está consultando os Deputados vlsã? do orador.) - Sr. Pr~sidente, na última votação,
Marcelo Déda e José Genoíno, que estão inscritos votei de acordo com a orientação do partido.
para falar a favor do destaque, sobre se abrem mão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
da palavra. Se abrirem mão da palavra, ele também o a palavra ao Deputado José Genoíno. O Deputado
fará. José Genoíno está presente? (Pausa.)

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço Como S. ExJl está ausente, concederei a palavra
a palavra pela ordem. ao Deputado Marcelo Déda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJl O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço
a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX-
Sem revisão do orador.) - Todos votarão conosco, Sr. a palavra.
Presidente? (Risos.) Abrirei mão da palavra com a O SR. ALEX CANZIANI (Bloco/PSDB - PRo
maior alegria se todos votarem comigo, mas não vo- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
tando, procurarei convencê-los. anterior, votei de acordo com a recomendação do

O SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - V. Exil. vai PSDB.
u~ar a palavra. Eu pedirei objetividade a todos, inclu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
slve aos Deputados Marcelo Déda e José Genoíno. a palavra ao Deputado Marcelo Déda, para encami-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo nhar a votação.
a palavra ao Deputado Ayrton Xerêz, para encami- O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
nhamento da votação. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi- até respeito posições que buscam justificar a inter-
são do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de uma íno- venção do Estado na solução dos dissídios e litrgios
vação no texto constitucional que me parece muito e~~re trabalh~?ores e empregados. Respeito, mas di·
bem-vinda, já que o destaque pretende retirar do tex- vlrJo delas. DOI o meu coração quando vejo uma sigla
to a seguinte expressão: "Em caso de greve em ativi- da esq.uerda, que reivindica o passado histórico de
dade essencial, com possibilidade de lesão do inte- outra ~Igla, o PCB, abordar a questão nos termos em
resse público, o Ministério Público do Trabalho pode- que fOI abordada.
rá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Este País conhece a qualidade da intervençao
Trabalho decidir o conflito". Já temos lei que define o do Estado na hora em que há o conflito, a disputa de

-que é atividade essern;ial para efeite-Ge-{Jfev&.--É- o classes. Temos um exemplo-reGente, em-que-a-inter--
caso de assistência médica e hospitalar, serviços fu- venção do Estado, por intermédio do Ministério Públi-
nerários, transporte coletivo, captação e tratamento co do Trabalho e com o aval da Justiça do Trabalho,
de esgoto e outras atividades também consideradas tinha um único fito: atender ao interesse do Governo
essenciais. de quebrar a espinha dorsal do movimento sindical,

Sr. Presidente, solicito a atenção dos Srs. Parla- par~ aplicar. com mais tra~qQilidade e perver~idade o
mentares. O PPS vai votar no sentido da manutenção projeto neolJberal, que.amscou, como está amscando
do texto. Não vamos defender a possibilidade de ins- agora, até a perspectiva de manter este_ PaíS-COlDQ
tauração de um regime de greve, por tempo indeter- Nação soberana.
minado, com grave lesão aos interesses públicos, O que que.remos, S~. Presidente, é manter o dis-
sem que o Poder Público possa agir e interagir para curso democrático que alimentou inclusive o discurso
que a situação de conflito seja sanada. de alguns que combatem hoje a emenda, durante o

Portanto, o PPS vem à tribuna defender a ma- períod~ d? r~gime ":lilitar. Sempre def~ndemos a au-·
nutenção do texto da Relatora, que possibilita ao Mi- tonomla SindIcal,. a !Iberdade de org~mzação d~s ~ra-
nistério Público ajuizar dissídio coletivo em caso de balh~dores e o direIto de greve, 6bv.\0 que nos limites
greve em atividade essencial, sendo da competência d.a lei, mas afastado o. Estado de Intervenções que
da Justiça do Trabalho a decisão do conflito tem lado, que têm matriz, e esta é patronal ou gover-

O PPS vota "sim" para manter o texto.' ni~t~. É.nes~e ~entído, para afasta~ a i~terve~çao do
, . MinistériO Publico, provocando o dissídiO. Vejam que

O SR. DOMICIANO CABRAL - Sr. PreSidente, o patrão pode ir ao dissídio. O Ministério Público, a
peço a palavra pela ordem. . seu juízo, quando entender que de alguma forma há

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExiI possibilidade de lesão ao interesse público em ativi-
a palavra. dade essencial, pode provocar o dissídio.



O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem apre
sentamos destaque para a retirada da expressão "de
comum acordo" do texto, que foi derrotado. Aprova
mos que as partes só poderiam entrar num dissídio co
letivo se houvesse comum acordo. Se uma não esti
vesse de acordo, não poderia haver dissídio coletivo.
Agora, esquece-se de dar esse poder ao Ministério
Público.

No meu entendimento, aqueles que votaram on
tem contra nosso destaque, por coerência, deveriam
votar a favor do destaque do PT apresentado hoje. Por
que o Ministério Público vai influenciar numa área em
que náo há acordo entre as partes? Porque, se hou
vesse acordo, o dissídio coletivo já seria instaurado.

O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também em fun
ção da votação de ontem, quando acompanhamos o
destaque do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, para
que fosse retirada a expressão "de comum acordo",
entendemos que o caso não compete ao Ministério
Público, como já abordado pelo Deputado Sérgio Mi
randa. Achamos que quem votou ontem para manter
deveria hoje votar a favor do destaque do PT e con
trariamente ao texto da Relatora.

O POT encaminha o voto "não".

O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

§ 42 Em caso de greve em atividade
essencial, com possibilidade de lesão do in
teresse público, o Ministério Público do Tra
balho poderá ajuizar dissídio coletivo, com
petindo à Justiça do Trabalho decidir o con
f1ito.(NR)"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota a favor
do destaque, por considerar que o texto tem expres
sões muito abstratas, como, por exemplo, "lesão ao
interesse público". Considera também que atividade
essencial, do ponto de vista de quem trabalha, é sua
atividade. Então, ele tem direito a fazer a sua greve.

Portanto, para manter o direito de greve intacto,
voto favoravelmente ao destaque. Voto "não".

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim", co
erentemente com o que votou ontem, contra, aliás, o
que disse o Deputado Marcelo Déda. Pela votação do
dispositivo de ontem, vamos ser obrigados a assistir
aos litígios prosperarem e progredirem ad infinitum,
porque haverá necessidade de ambos, patrões e em
pregados, aceitarem ajuizar o dlssidio.
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Em alguns momentos, como ontem, até com al- Essa não é a questão de hoje. Hoje, trata-se de
guma incompreensão, defendemos a idéia de que uma questão de serviço de interesse público, de ativi-
houvesse concordência de ambos os lados para a dade essencial. E quando o interesse público for lesa-
propositura do dissídio, quando restassem frustradas do, há necessidade da intervenção do Estado. O que
a negociação e a arbitragem. Coerentes com o voto há de mais importante é a proteção ao interesse da
de ontem, queremos também que não haja a possibi- coletividade.
Iidade de o M~nistério Público proyocar o dissídio, Então nesse particular o PPS coerentemente
dando oportunidade de o TST editar a malfadada ' , .' .
sentença normativa, cuja conseqOência mais recen- com ? ~oto de ontem, ta,~~é,~ hOJe vota pelo mteres-
te, repito, foi a tentativa óbvia de destruir a organiza- se publico. O PPS vota sim, para manter o texto da
ção sindical dos petroleiros, no limite até leiloando Relatora.
sede de sindicato. O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

É esse tipo de intervenção que não queremos. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Li-
Queremos a democracia. Queremos regras. Não beral é contra o DVS que acaba com a possibilidade
acreditamos em nenhum direito sem limites e sem a de o Ministério Público ajuizar dissídios coletivos nos
possibilidade de ser discutido, por ofender o direito de casos de greve em atividade essencial. Entendemos
outros. Não aceitamos a visão de que o Estado é algo que o Ministério Público é o fiscal da lei. Em ativida-
que paira acima dos interesses de classes. Não! O des essenciais, o Ministério Público tem de interce-
Estado que ar está tem lado, e esse lado nunca foi, der, a favor da população.
como não é, o dos trabalhadores. Por isso, votamos "sim".

Por isso, votamos "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub

meter a votos o seguinte dispositivo destacado:

"Art. 25: ..
Art. 115: .



Esse texto, se aprovado, vai revogar o que apro
vamos ontem, isto é, vai dar ao Estado o poder de in
terferir no que a Constituição deixou nas mãos de par
ticulares, no caso, a disputa entre trabalhadores e
empregadores. Nesse sentido, Sr. Presidente, coe
rência com o voto é votar hoje para suprimir essa ex
pressa0 do texto constitucional, é manter a regra que
foi aprovada ontem, estimular o acordo, a negocia
ção, e nao chamar o Estado para resolver, em nome
do patrão, aquilo que a Constituição queria que fosse
resolvido por acordo.

O voto do PT é "não", Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ninguém desco
nhece a importância do Ministério Público como insti
tuição fundamental para a defesa do cidadão e da so
ciedade. Nos dissldios coletivos, já se permite ao Pre
sidente do Tribunal declarar ou não a ilegalidade, e o
que se quer, com este novo texto, é permitir ao Minis
tério Público esse mesmo direito. Não se está cerce
ando ou tirando direito de ningUém, mas apenas am
pliando a possibilidade de a sociedade ter seus servi
ços essenciais devidamente respeitados.
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O SR. ANTÔNIO G:E:RALDO (PFL - PE. Sem Por isso, é fundamental, na reforma do Poder
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Judiciário, que se mantenha o dispositivo, no senti-
rior, votei com o partido. mento de que o direito da maioria deve prevalecer so-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como bre o da minoria, de que a democracia se exerce so-
vota o PPB? bretudo pelo respeito à vontade da maioria e também

O SR. GERSON PERES (PPB _ PA. Sem revi- pela presença dos serviços essenciais em todos os
são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas vo- sentidos, principalmente na preservação da vida, o
tam "sim". mais sagrado de todos os direitos.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão Por isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente li-
do orador.) - Sr. Presidente, ontem aprovou-se aqui beral recomenda o voto "sim", no sentimento de que
que, frustrada a negociação coletiva, e impossível a esse dispositivo é uma das grandes conquistas da re-
arbitragem, só seria ajuizado o dissídio se houvesse forma do Poder Judiciário que estamos votando.
acordo entre ambas as partes, empregador e empre- O PFL vota "sim".
gado. Na concepção do Partido dos Trabalhadores,
trata-se de um avanço no rumo da livre negociação. O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

Agora, veja V. ExA o que se quer manter no texto - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
hoje. Se mantivemos a necessidade do duplo consen- novo estamos falando de duas coisas distintas. Uma
timento, deixar o texto como está é uma violência. coisa é o poder normativo mitigado, ou seja, onde as
Admitamos que se frustrou a negociação e não houve partes buscam a ação da Justiça do Trabalho para
arbitragem. Diz a Constituição que só poderá ser pro- que possa surgir o entendimento ou a ação do Poder

d d' d' Judiciário na Justiça do Trabalho. Agora estamos fa-
voca o Issí 10 se as duas partes concordarem, para lando de coisas diferentes. Estamos falando de ativi-
forçar a negociação. Pois bem. Não foi possível isso.
Aí, entra o Estado e subverte aquilo que está a favor do dades essenciais para o Estado.
acordo entre as partes. Vem o Ministério Público e se Por que o Ministério Público? É evidente. O Mi-
mete numa briga que não é dele, para resolver o im- nistério Público fala pela sociedade. Ele vai avaliar
passe que a própria Constituição estabeleceu, para quando a atividade em processo de paralisação está
forçar a negociação direta, para forçar a livre negocia- atingindo interesses do cidadão. Está atingindo inte-
ção. resses do cidadão, está atingindo interesses da soci

edade, aí vai haver a interferência do Ministério Públi
co, que vai buscar o ajuizamento da ação.

Reparem: é uma ação de proteção ao serviço
público, ao cidadão, é uma ação de proteção que a
Constituição precisa ter para que as instituições e o
Estado não venham a ser prejudicados.

Sr. Presidente, tenho confiança de que essa
matéria deve permanecer no texto da reforma do Ju
diciário e de que não existe conflito, de forma alguma,
com o texto aprovado ontem.

Por isso, o PMDB vota "sim", para a manuten
ção do texto.

O SR. JUTAHY JUNIOR (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o texto é de
autoria do Deputado Mendes Ribeiro Filho, do defen
sor da manutenção do texto, fruto da convicção, da
argumentação e da luta do Deputado Mendes Ribeiro
Filho, que atuou na reforma do Judiciário com brilhan
tismo extraordinário.

Por tudo que S. ExA já fez e defendeu relativa
mente a essa matéria, o Bloco PSDB/PTB encaminha
da mesma maneira que encaminhou o Deputado
Mendes Ribeiro Filho, ou seja, encaminha "sim".



O SR. OSMAR SERRAGLlO (Bloco/PMD8 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na se
gunda votação, votei com o partido.

O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com o partido.

O SR. ADELSON RIBEIRO (PSC - SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações
anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero di
zer aos Srs. Parlamentares que vamos ter sessão ex
traordinária logo a seguir. Portanto, vamos ter vota
ção.

Permaneçam mais um pouco no plenário. Creio
até que as votações serão rápidas.

O SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
a palavra.

O SR. SILVIO TORRES (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSDB/PTB vota "sim".

O SR. SÉRGIO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.

O SR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSD8 
AC.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo
tações anteriores, votei com a orientação do partido.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExJI
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal encaminha o voto "sim" e reitera o ape
Io aos Srs. Parlamentares para que venham ao plená
rio, afim de que possamos votar essa importante ma
téria. Trata-se da última votação de destaque da re
forma do Poder Judiciário.

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de
congratular-me com a Relatora, com a Comissão
Especial, com todos os Parlamentares que possibili
taram uma modernização e um avanço muito impor
tante para o Poder Judiciário do nosso PaIs, visando
sobretudo ao cidadão, àquele que deseja uma Justiça
de baixo custo, que possibilite acesso a todos e so
bretudo com direito à sentença.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- tações anteriores, acompanhei a orientação do parti-
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem do.
os seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo sis
tema eletrOnico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
dizer aos Srs. Parlamentares que, em seguida, tere
mos sessão extraordinária, quando vamos votar sete
projetos de lei.

Portanto, peço que permaneçam em plenário.

Amanhã teremos sessão do Congresso Nacio
nal às 10h.

O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V ExI
a palavra.

O SR. JORGE ALBERTO (Bloco/PMDB - SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votaçOes anteriores, votei de acordo com a orienta
ção do meu partido.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (Bloco/PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Só queria explicar que esse texto é de extrema im
portância para aqueles Deputados que votaram on
tem de comum acordo, senão perde o sentido. Vota
mos ontem e ganhamos para que exista o comum
acordo, e esse texto completa.

Acho muito estranho a falta de vontade do PT de
que o Ministério Público atue nesse caso. O Ministério
Público é muito importante, é o defensor da socieda
de. Cabe a ele fazer com que tenhamos essa ação do
dissldio coletivo.

Portanto, Sr. Presidente, tem que haver coerên
cia nessa reforma. Votamos ontem de comum acordo
e hoje vamos manter o texto votando "sim".

O SR. FLÁVIO DERZI (Bloco/PMDB - MS)
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. FLÁVIO DERZI (Bloco/PMDB - MS.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, acompanhei o voto do PMDB.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (Bloco/PMDB 
MG.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vo-
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Por isso, o Partido da Frente Liberal, neste instan- O SR. SERGIO REIS (BJoco/PSOB - SE. Sem
te. congratula-se com a Casa pela votação dessa refor- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
ma do Poder Judiciário, esperando que o Senado Fede- rior, votei de acordo com o partido.
ral- e tenho certeza que vai fazê-lo - possa aprimorar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
esse projeto, desde que é a Casa revisora da Câmara, reiterar que haverá sessão do Congresso Nacional
eessa emenda possa ser, o mais rapidamente possível, amanhã pela manhã, para votar o PPA, que é do inte-
promulgada para que possamos usufruir dos benefícios resse de todos os Srs. Deputados.
ensejados por essa importante reforma. O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a

Com esse sentimento, o Partido da Frente Libe- palavra pela ordem.
ral quer, mais uma vez, reiterar sua posição em defe- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'l
sa dessas reformas fundamentais para adaptar o Bra- a palavra.
si! aos novos te[llpos. O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSOB - SE. Sem

O SR. MOACIR MICHELETTO - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
peço a palavra pela ordem. rior, votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'l O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. MOACIR MICHELETTO (Bloco/PMDB - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'l
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- a palavra.
tação anterior, votei com o meu partido. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Sem revisão do Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conversava
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, acom- há pouco com a Relatora, e percebemos que aquela
panhei o PFL. conversa que teríamos na residência oficial terminou

O SR. MARCELO BARBIERI (Bloco/PMDB - não oc~rrendo. Acabou a v?tação em ~egundo turno
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- e não t1vem?s aquela r;unlão que ha~lamos marca-
ção anterior, acompanhei o PMDB. do. Quero dizer a V. Ex que sempre e tempo.

O SR. CELSO JACOS (PDT - RJ. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei marcada para a semana que vem.
com o PDT O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço

O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF. Sem a palavra pela ordem. .
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'l
rior, votei "sim". a palavra.

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a O ~R. BARBOSA NETO (B!oco/PMDB -:- G~.
palavra pela ordem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pnmelra

O SR. PRESI~ENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex'l ~~~~~~' votei de acordo com a orientação do meu
a palavra. - .

O SR IE' 010 ROS (BI IP _ RJ _ O SR. ZULAIE COBRA - Sr. Presidente, peço a
•. A oco MDB. . Pela ar palavra pela ordem.

dem..Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex'l
autOrizado a faltar amanhã porque vou a uma festa na I

. h 'd d E t d a pa avra.mm a CI a e. s ou com a passagem compra a, e A

gostaria de me ausentar. Não dá para aguardar a ses- A SRA. ZULAI.E COBRA (Bloco/PSDB -:- SP.
são extraordinária. Pela or~e~. Sem revisão da oradora.) - S:. Pr~slden-

. te, queria dizer que V. Ex'l teve uma atuaçao brilhante
. O SR. PR~SIDENTE (Michel Temer) - É uma nesta reforma. Sem a sua colaboração, a sua partici-

deCisão de V" Ex . pação, a sua insistência, não teríamos concluido hoje
O SR. IEDIO ROSA - Fui apanhado de surpre- esta reforma. V. Exa atuou de forma brilhante.

sa, e tenho ~ue chega.r cedo amanhã no interior do É claro que os Deputados merecem uma atenção
Estado do RIO de Janeiro. especial de V. Exil agora que concluímos esta brilhante

O SR. SERGIO REIS - Sr. Presidente, peço a reforma, com todos os partidos unidos num só objetivo.
palavra pela ordem. que era a agenda positiva desta Casa, na qual está in-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB c1uída a reforma do Judiciário, que tanto V. Ex'l pleiteou
a palavra. no inicio do ano passado.
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Parabéns a V. Exa.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Diria que a
atenção será especialfssima, Deputada Zulaiê Cobra.

Antes de encerrar a votação, Srs. Deputados,
aproveito este momento para cumprimentar a Relato
ra, que teve uma atuação extraordinária durante esta
reforma. (Palmas.)

Cumprimento, também, todos os membros da
Comissão, sem exceção, capitaneados pelo Deputado
Jairo Carneiro, que presidiu a Comissão e que mere
ce o aplauso de todos. (Palmas.)

Cumprimento, ainda, os Uderes, que destaca
ram para as várias reuniões de acordo pessoas liga
das à área, preocupadas com o País. (Palmas.)

Além disso, reitero o cumprimento a todos os
Deputados, o que já fiz quando falei sobre o Deputado
Synval Guazzelli. Mas aqueles que viveram no pas
sado podem recordar-se que, naquela época, para fa
zer uma reforma do PoderJudiciário foi preciso fechar
o Congresso Nacional, ao passo que agora nós a fize
mos sem nenhum trauma institucional.

Portanto, reitero, mais uma vez, o agradecimen
to da Mesa Diretora. Foi extremamente útil o nosso
trabalho. Esta foi uma experiência extraordinária. Afi
nai, fizemos praticamente uma miniconstituinte em
matéria de reforma do Poder Judiciário, como o fize
mos também em matéria de reforma tributária, que
ainda tem algumas dificuldades, mas que nós vamos
tentar levar adiante.

Acho que todo o Plenário merece aplausos do
próprio Plenário. (Palmas.)

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel TemeLL- Tem V. ExA
a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
forma bastante sucinta desejo fazer coro com V. ExA.

Mas como Llder do PSDB não poderia, neste ins
tante, deixar de, em nome do meu partido, também fa
zer as homenagens devidas à Deputada Zulaiê Cobra.
Através desta homenagem, certamente, homenageio
também os representantes do meu partido naquela
Comissão e os demais membros desta Casa, a come
çar pelo Presidente Jairo Carneiro. Com este episódio,
foi mostrada a capacidade que esta Casa tem de, por
suas próprias forças, com discussões internas muitas
vezes acaloradas, apresentar resultados extremamen
te positivos para a sociedade.

Em todos os momentos é importante ressaltar
mos lue esta Legislatura, talvez equiparando-se um

pouco àquela da Assembléia Nacional Constituinte, foi
a que mais produziu, sob o comando de V. ExIl, que me
rece o respeito de cada um dos membros desta Casa.
Não obstante as contumazes e permanentes críticas
que recebe - certamente algumas com razão, mas mui
tas delas excessivas -, esta Casa tem produzido. E
nada sintetiza, nada reflete mais a produçãodesta Casa
do que termos, ao longo dos últimos meses, quase um
ano, debatido profundamente as transformações que
precisariam ocorrer no sistema judiciário brasileiro.

Sr. Presidente, culminamos com esta vota
ção, na noite de hoje, que demonstra, acima de
tudo, a capacidade de vencermos resistências, e
com o diálogo, apresentarmos algo que, tenho cer
teza, será bem aproveitado por toda a sociedade
brasileira, não apenas pela nossa geração; produ
zirmos uma peça que terá efeitos muito positivos
na vida dos cidadãos brasileiros que ainda não
nasceram.

Parabéns à Deputada Zulaiê Cobra, a todos
que participaram deste trabalho e particularmente
a V. Exa.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade para parabenizarV. ExA, que tão bem está
sabendo conduzir as sessões desta Casa, na qualidade
de Presidente. Não me refiro apenas à reforma concluí
da, mas em todos os momentos fáceis e difíceis porque
esta Casa tem passado V. ExJl a tem conduzido com
uma postura extremamente correta, firme, equilibrada,
ponderada. E, mais do que isso, democrática, sempre
mostrando à Nação o trabalho que esta Casa e os seus
Parlamentares vêm desempenhando.

Infelizmente, não teremos mais uma reeleição
para que eu possa revelar o meu voto que é de V. ExA,
com o maior prazer.

e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
obrigado a V. ExA.

e SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
cerrada a votação. Anuncio o resultado.

VOTARAM
Sim: 316
Não: 99
Abstenções: 03
Total: 418
~ Mantido o Dispositivo.
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Proposição: PEC N° 96192 - DVS N° 10 - PT

Inicio Votação: 07/06/2000 19:31

Fim Votação: 07/0612000 19:44

Resultado da Votação
Sim 316
Não 99
Abstenção 3

Total da Votação 418

Art. 17 1

Total Quorum 419

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:40

Orientação
PSOBlPTB - Sim
PMOBIPST/PTN - Sim
PFL -Sim
PT-Não
PPB-Sim
POT -Não
PSBIPCOOB - Não
PUPSl-Sim
PPS-Sim
PV-Não

Partido Bloco VotC1
RORAIMA
A1ceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robérío Araújo PL PUPSL Sim
Salomão Cruz PPB Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN Sim
Badu Picanço PSDB PSDB/PTB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim
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Partido Bloco Voto
Total Amapi : 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB PSDB/PTB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovannl Queiroz POT Não
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Priante PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDBIPTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB Sim
Nilson Pinto PSDB PSDB/PTB Sim
Raimundo Santos PFL Sim
RenildoLeaJ PTB PSDB/PTB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco GarcIa PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avellno PFL Sim

Total Amazona. : 5

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Eurfpedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB PSDBIPTB Sim
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Rondonla : 7

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José A1eksandro PSL PLlPSL Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourao PT Não
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDB/PTB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Nllmar Ruiz PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo MourAo PSDB PSDB/PTB Sim
Rainel Barbosa PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Tocantln.: 7
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMOB PMOB/PST/PTN Sim
João Castelo PSOB PSDB/PTB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB PMOB/PST/PTN Sim
Roberto Rocha PSOB PSDB/PTB Sim
Sebastião Madeira PSOB PSDB/PTB Sim

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Anrbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSOB PSDB/PTB Sim
Arnon Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eunrcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviano PSOB PSOB/PTB Sim
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Sim
Vicente Arruda PSDB PSOB/PTB Sim

Total Ceará: 19

PIAU(
Átila Lira PSDB PSDB/PTB Sim
B.Sá PSDB PSDB/PTB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Henrique PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Themrstocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piaui: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PST/PTN Abstançao
11.. Y6 Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte : 6
pARAlBA
Armando Abllio PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
DamiAo Fellclano PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Domiciano Cabral PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Inaldo Leitao PSDB PSDB/PTB Sim
José Luiz Clerot PMDB PMDBlPSTIPTN Abstençao
Ricardo Rlque PSDB PSDB/PTB Sim

Total PII'IlIM : 8

PERNAMBUCO
Antonio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Clementlno Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Na<>
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João CoIaço PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joef De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDB/PTB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatlel Carvalho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
severino Cavalcanti PPB Sim

Total P....mbuco : 20
ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenlldo Ribeiro PSDB PSDBlPTB Sim
Joio Caldas PL PUPSL Sim
Joaquim Brito PT Não
José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN Sim
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Regia Cavalcante PPS Sim

Total Alagou : ..
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
José Teles PSOB PSDB/PTB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Não
Sérgio Reis PSOB PSDB/PTB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Sim
FranclstOnio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Azi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSOB PSDB/PTB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSOB PSbB/PTB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSOB PSDB/PTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 30

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB Sim
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB Sim
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSOB PSDB/PTB Sim
Cabo Júlio PL PUPSL Não
Carlos Mosconi PSOB PSDB/PTB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Cust6dio Mattos PSDB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gilmar Machado PT Nl:io
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN Nl:io
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
Joi!:io Fassarella PT Nl:io
Jol:io Magalhl:ies PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Jol:io Magno PT Não
José Milita0 PSDB PSDB/PTB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Porteia PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMDB/pST/PTN Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN Não
Mário Assad Júnior PFL Sim
Mário de Oliveira PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT Não
Osmênlo Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizlo PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Virgflio Guimarães PT Nl:io
Vitlorio Medioli PSDB PSDB/PTB Sim
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Minas Gerais: 44

ESP[RITO SANTO
A101zio Santos PSOB PSDB/PTB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB PSDB/PTB Sim

"

Marcus Vicente PSOB PSDB/PTB Sim
Max Mauro PTB PSDB/PTB Nl:io
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB Sim
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total E8Pirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSDB PSDBIPTB Sim
Alexandre Cardoso PSB PSBIPCDOB Não
Alexandre Santos PSDB PSDB/PTB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Ni:lo
Celso Jaeob POT Não
Coronel Garcia PSDB PSOB/PTB Sim
Oino Fernandes PSDB PSDB/PTB Sim
Dr. Heleno PSOB PSOB/PTB Sim
EberSilva PDT Não
Eduardo Paes PTB PSOB/PTB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSDB/PTB Sim
lédio Rosa PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Jair 80lsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Sampaio POT Não
Jorge BiUar PT Não
Jorge Wilson PMOB PMDB/PST/PTN Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Sérgio PT Não
Marcia Fortes PSOB PSDB/PTB Sim
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PDT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeei Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feij6 PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOB/PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PP8 Sim
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB Sim
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
A1oizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB PSDB/PTB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSOB/PTB Sim
Antonio Kandir PSDB, PSDB/PTB Sim
Antonio Palocei PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sã PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim

AryKara PPB Sim

Bispo WandervaJ PL PUPSL Sim

Celso Giglio PTS PSDB/PTB Sim

Clovis Volpi PSDB PSDB!PTB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Duilia Pisaneschi PTB PSDB/PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN Sim
José Dirceu PT Não
José Genofno PT Não
José [ndio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Não
Lamartine PoseUa PMDB PMDB/PST/PTN Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PST/PTN Não
Marcos Cintra PL PUPSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN Art. 17
Mílton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB Sim
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Sim
Sampaio Dória PSDB PSD8/PTB Sim
Sílvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim

Xico Graziano PSDB PSDB/PTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDB/PTB Sim

Total Sio Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Osvaldo Sobrinho PTB PSDB/PTB Sim

Ricarte de Freitas PSD8 PSD8/PT8 Sim
Teté Bezerra PMDB PMD8/PST/PTN Sim
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso: 5
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Partido Bloco Voto

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Juquinha PSDB PSDB/PTS Sim
Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB Sim
Lúcia Vânia PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN Não
Nair Xavier Lobo PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB Sim
Pedro Chaves PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN Sim
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Marisa Serrano PSDB PSDBIPTB Sim
Nelson Trad PTB PSDB/PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemlr Moka PMOB PMDB/PST/PTN Sim

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB Sim
AJex Canziani PSOB PSDB/PTB Sim
Chico da Princesa PSDS PSDB/PTS Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Não
Flávio Arns PSDa PSDBfPTB Sim
Gustavo Fruet PMDS PMDB/PST/PTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMDBfPST/PTN Sim
IrisSimOes PTB PSDB/PTB Sim

José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB Sim

José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Haulv PSDB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Mércio Matos PT Não
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Sim
Moacir Mlcheletto PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odllio Balbinotti PSDB PSOB/PTB Sim
Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Renato Silva PSDB PSOBIPTB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total PlI'ani : 24

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Abstençêo
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Enl VoltoUni PPB Sim
Fernando Coruja POT Não
Gervésio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
Jol:lo Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
AdãoPretto PT Não
Airton Dipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSOB/PTB Não
Darcisio Perondi PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Enio Bacci POT Não
Esther Grossi PT Não
Fettar Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMOB PMOBIPSTIPTN Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSOB PSOB/PTB Sim
Paulo José Gouvêa PL PL/PSL Sim
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT Não
Synval Guazzelli PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Não
Waldomiro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul: 22



"

"

IA - o Conselho Nacional de Justiça;

111 - de provimento, pelo Supremo Tri
bunal Federal, de representação do Procu
rador - Geral da República, na hipótese do
art. 34, VII, e no caso de recusa à execução
de lei federal. (NR)

IV - revogado.

" - processar e julgar os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, os membros do
Conselho Nacional de Justiça e do Conse
lho Nacional do Ministério Público, o Procu
rador-GeraI da República e o Advoga
do-Gerai da União nos crimes de responsa
bilidade; (NR)

Art. 3.1! O inciso 111 do art. 36 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 ..

Art. 4º o inciso 11 do art. 52 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 52 ..

Art. 511 O art. 92 da Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 92 ..

Parágrafo único. O Supremo Tribunal
Federal, o Conselho Nacional de Justiça e
os Tribunais Superiores têm sede na Capital
Federal e jurisdição em todo o território na
cional (NR)."

Art. 62 O art. 93 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 93 .
I - ingresso na carreira, cujo cargo ini

ciai será o de juiz substituto, mediante con-

§ 311 Os tratados e convenções interna
cionais sobre direitos humanos aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garan
tam a celeridade de sua tramitação.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. respectivos membros, serão equivalentes às
Parlamentares, vamos votar a redação final. E sem emendas constitucionais."
firr~ar. precedente porque, na ~erdade, a m.atéria de- Art. 2º O inciso X do art. 29 da Constituição
vena Ir para votação na Comissão Especl.al. Como Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
se trata apenas de supressão, conversei com os "
Srs. Líderes, que estão de acordo. Creio que não há Art. 29. .. .
objeção. Vamos votar a redação final. ..

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, X - julgamento do prefeito, enquanto
peço a palavra pela ordem. no exercicio do cargo, perante o Tribunal de

Justiça; (NR)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem "

V. Exâ a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
considerando que houve acordo entre os Srs. lí
deres para o caso especifico e exclusivo desta re
forma, sem abrir precedentes, o Partido dos Tra
balhadores, a fim de colaborar com a necessidade
da conclusão desta votação, aceita o acordo, nos
termos que V. Exa propôs.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
dizer aos Srs. Uderes que, antes de enviar para o
Senado Federal, mandaremos a redação final
para todos os Srs. LIderes e para todos os Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
ção final:

REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO~ 96 - E, DE 1992

Introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário.

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

Art. 111 O art 511 da Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 511 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



VII- o juiz titular residirá na respectiva
comarca, salvo autorização do tribunal, sob
pena de perda do cargo; (NR)

VIII - o ato de remoção, disponibilida
de e aposentadoria do magistrado, por inte
resse público, fundar-se-á em decisão por
voto de maioria absoluta do respectivo tribu
nal ou do Conselho Nacional de Justiça, as
segurada ampla defesa; (NR)

VIIIA - a remoção a pedido ou a per
muta de magistrados de comarca de igual
entrência atenderá, no que couber, ao dis
posto nas allneas 8, b, c e e do inciso 11;

IX - todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e funda-
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curso público de provas e tftulos, com a par- mentadas todas as decisões, sob pena de
ticipação da Ordem dos Advogados do Sra- nulidade, podendo a lei limitar a presença,
sil em todas as fases, exigindo - se do ba- em determinados atos, às próprias partes e
charel em direito, no mlnimo, três anos de a seus advogados, ou somente a estes, em
atividade jurldica e obedecendo-se, nas no- casos nos quais a preservação do direito à
meações, à ordem de classificaçao; (NR) intimidade do interessado no sigilo não pre-

judique o interesse público à informação;11- (NR)
.............................................................. X - as decisões administrativas dos tri-
c) aferição do merecimento conforme

o desempenho e pelos critérios objetivos de bunais serao motivadas e em sessão públi-
produtividade e presteza no exerclcio da ju- ca, sendo as disciplinares tomadas pela maioria
risdição e pela freqüência e aproveitamento absoluta de seus membros; (NR)
em cursos reconhecidos de aperfeiçoamen- XI - nos tribunais com número superior
to; (NR) a vinte e cinco julgadores, poderá ser consti-

d) na apuração de antigüidade, o tribu- tuldo órgão especial, com o mlnimo de onze
e o máximo de vinte e cinco membros, para

nal somente poderá recusar o juiz mais anti- o exerclcio das atribuições administrativas e
go pelo voto fundamentado de dois terços jurisdicionais delegadas da competência do
de seus membros, conforme procedimento
próprio, e assegurada ampla defesa, repe- tribunal pleno, provendo-se metade das va-
tindo-se a votação até fixar-se a indicação; gas por antiguidade e a outra metade por

eleição pelo tribunal pleno; (NR)
(NR) XII- a atividade jurisdicional será inin-

e) não será promovido o juiz que, injusti- terrupta, sendo vedado férias coletivas ou
ficadamente, retiver autos em seu poder além recesso nos juizos e tribunais de 2Jl grau,
do prazo legal, nao podendo devolvê-Ios ao funcionando, nos dias em que não houver
cartório sem o devido despacho ou decisão; expediente forense normal, juizes em plan-

111 - o acesso aos tribunais de segundo tão permanente. Nos Tribunais Superiores,
grau far-se-á por antiguidade e merecimen- haverá Órgão Especial de Férias para julgar
to, alternadamente, apurados na última en- matérias urgentes;
trência; (NR) XIII _ o número de juizes na unidade

IV-- previsão de cursos oficiais de pre- jurisdicional será proporcional à efetiva de-
paração, aperfeiçoamento e promoção de manda judicial e à respectiva população;
magistrados, constituindo etapa obrigatória XIV _ delegação aos servidores da
do processo de vitaliciamento a participação prática de atos de administração e atos de
em curso oficial ou reconhecido por escola mero expediente sem caráter decisório."
nacional de formação e aperfeiçoamento de
magistrados; (NR) Art. 7fJ. O art. 94 da Constituição Federal passa

a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 94. Um quinto dos lugares dos
Tribunais Regionais Federais, dos tribunais
dos Estados, e do Distrito Federal e territóri
os será composto de membros do Ministério
Público, com mais de dez anos de efetivo
exercfcio, e de advogados de notório saber
jurldico e de reputação ilibada, com mais de
dez anos de efetiva atividade profissional,
indicados em lista trlplice pelo respectivo ór
gão de representação de classe ou institui
ção. (NR)

Parágrafo único. Recebidas as indica
ções, o Poder Executivo efetuará as nomea
ções no prazo de vinte dias, findo o qual es
tas caberão ao presidente do tribunal. (NR)"
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Art. 82 O art. 95 da ConstituiçElo Federal passa como os membros do Ministério Público, nos crimes
a vigorar com a seguinte redação: comuns, enquanto no exercício do cargo, e de res-

"Art. 95. . ~~~~abilli~a(~~) ressalvada a competência da Justiça
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, el ora. . .

s6 será adquirida após três anos de exerci. . Art. 10. O art. 9~ da Constituição Federal passa
cio, observado o disposto no art. 93, IV, de- a vIgorar com a segUInte redação:

pendendo a perda do cargo, nesse perlodo, "Art. 98. .. ..
de deliberação do tribunal a que o juiz esti- I - juizados especiais, providos por
ver vinculado e, nos demais casos, de sen- juizes togados, competentes para a concili-
tença judicial transitada em julgado ou de ação, o julgamento e a execução de causas
decisão do Conselho Nacional de Justiça; clveis de pequeno valor ou menor complexi-
(NR) dade e infrações penais de menor potencial

........... ofensivo, mediante os procedimentos oral e
111 - irredutibilidade de subsidio, ressal- sumarlssimo, permitidos, nas hipóteses pre-

vado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § vistas em lei, a transação e o julgamento de
42 , 150, li, 153, 111, e 153, § 22, I, e a sus- recursos por turmas de juizes de primeiro
pensão no caso de descumprimento injustifi- grau, cuja indicação, por perlodo fixo, obser-
cada dos prazos processuais, na forma da vará os critérios de merecimento e antigOi-
lei. (NR) dade, alternadamente; (NR)

§ 12 Aos juizes é vedado: .

IV - receber, a qualquer titulo ou pre
texto, auxllios ou contribuições de pessoas
flsicas, entidades públicas ou privadas, res
salvadas as exceções previstas em lei;

V- exercer a advocacia no juizo ou tri
bunal do qual se afastou, antes de decorri
dos três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração.

§ 22 O juiz perderá também -o cargo
por decisão do Conselho Nacional de Justi
ça, tomada pelo voto de três quintos de
seus membros, nos casos de:

I - infração ao disposto no parágrafo
anterior;

11- negligência e desldia reiteradas no
cumprimento dos deveres do cargo, arbitra
riedade ou abuso de poder;

111 - procedimento incompatrvel com o
decoro de suas funções.

§ 32 A União e os estados respondem
pelos danos que os respectivos juizes cau
sarem no exercício de suas funções jurisdi
cionais, assegurado o direito de regresso
nos casos de dolo."

Art. 92 O art. 96 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 96 .

111 - aos Tribunais de Justiça julgar os juizes
estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem

§ 12 Lei federal disporá sobre a criação
de juizados especiais na Justiça Federal.

§ 22 As custas e emolumentos serão
destinados exclusivamente ao custeio dos
serviços afetos às atividades específicas da
Justiça.

§ 32 A distribuição de processos será
imediata, em todos os graus de jurisdiçElo.

§ 42 Ressalvadas as entidades de dire
ito PÚbHCO, os interessaáes- em resolveF
seus conflitos de interesse poderão valer-se
de juizo arbitral, na forma da lei."

Art. 11. O art. 99 da Constituição Federal pas
sa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3Q a 52:

"Art. 99 ..

§ 3-º Se os órgãos referidos no parágrafo
anterior nao encaminharem as respectivas pro
postas orçamentárias dentro do prazo estabe
lecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.--O
Poder Executivo considerará, para fins de con
solidação da proposta orçamentária anual, os
valores aprovados na lei orçamentária vigente,
ajustados de acordo com os limites estipulados
na forma do § 12 deste artigo.

§ 4Q Se as propostas orçamentárias de
que trata este artigo forem encaminhadas
em desacordo com os limites estipulados na
forma do § 12 o Poder Executivo procederá
aos ajustes necessários para fins de conso
lidação da proposta orçamentária anual.



d) julgar válida lei local contestada em
face de lei federal.

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa
ou da Camara Legislativa do Distrito Fede
ral; (NR)

V - o governador de estado ou do Dis~

trito Federal; (NR)

§ 1.11 O Procurador-Geral da República de
verá ser prévia e obrigatoriamente ouvido nas
ações diretas de inconstitucionalidade. (NR)

§ 2~ As decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucionali
dade produzirão eficácia contra todos e efei
to vinculante, relativamente aos demais ór
gãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal. (NR)

§ 3~ As medidas cautelares concedi
das nas ações diretas de inconstitucionali
dade terão eficácia por até cento e vinte
dias, exceto se confirmadas pela maioria
absoluta dos membros do tribunal.

§ 4~ No recurso extraordinário, o recor
rente deverá demonstrar a repercussão ge
rai das questOes constitucionais discutidas
no caso, nos termos da lei, a fim de que o
Tribunal examine a admissão do recurso,
somente podendo recusá-lo pela manifesta
ção de dois terços de seus membros."

Art. 13. O art. 103 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 103. Podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade e a ação declarat6~

ria de constitucionalidade: (NR)

§ 3~ Revogado.
§ 4.11 Revogado."

Art. 14. A Seção 1/ do Capitulo 111 do Titulo IV
da Constituição Federal passa a vigorar acrescida
do seguinte art. 103A:

h) revogado.

f) as causas e os conflitos entre a
União e os estados, a União e o Distrito Fe
deral, ou entre uns e outros, inclusive as
respectivas autarquias; (NR)

b) nas infrações penais comuns, en
quanto no exercfcio do cargo, o Presidente da
República, o Vice-Presidente, os membros do
Congresso Nacional, os membros do Conse
lho Nacional de Justiça e do Conselho Nacio
nal do Ministério Público, seus próprios minis
tros e o Procurador-Geral da República; (NR)

c) nas infrações penais comuns, en
quanto no exercfcio do cargo, e nos crimes
de responsabilidade, os membros dos Tribu
nais Superiores e os chefes de missão di
plomática de caráter permanente; (NR)

d) o habeas corpus, sendo paciente
qualquer das pessoas referidas nas alfneas
anteriores; o mandado de segurança e o ha
beas data contra atos do Presidente da Re
pública, das Mesas da Camara dos Depu
tados e do Senado Federal, do Procura
dor-Gerai da República e do próprio Supre
mo Tribunal Federal; (NR)

q) o mandado de injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora for
atribuição do Presidente da República, do
Congresso Nacional, da Camara dos Depu
tados, do Senado Federal, da Mesa de uma
dessas Casas Legislativas, de um dos Tri
bunais Superiores, ou do próprio Supremo
Tribunal Federal; (NR)

r) as ações contra o Conselho Nacio
nal de Justiça e contra o Conselho Nacional
do Ministério Público.
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§ 5.Il Durante a execução orçamentária 111 - julgar, mediante recurso extraordi-
do exercfcio, não poderá haver a realização nário, as causas, decididas em única ou últi-
de despesas ou a assunção de obrigações ma instância, por tribunal, quando a decisão
que extrapolem os limites estabelecidos na recorrida: (NR)
Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se
previamente autorizadas, mediante a abertu
ra de créditos suplementares ou especiais."

Art. 12. O art. 102 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102 .
1- .



Art. 15. O CapItulo 111 do TItulo IV da Constitui
Çao Federal passa a vigorar acrescido da seguinte
Seção liA:

"Seção liA
Do Conselho Nacional de Justiça
Art. 1038. O Conselho Nacional de

Justiça compõe-se de quinze membros com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e seis anos de idade, com mandato de dois
anos, admitida uma reconduçi1io, sendo:

I - um Ministro do Supremo Tribunal
Federal, indicado pelo respectivo tribunal;

11 - um Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;

111 - um Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
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"Art. 103A. O Supremo Tribunal Fede- IV - um desembargador de Tribunal de
ral poderá, de ofrcio ou por provocação, me- Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Fe-
diante decisão de dois terços dos seus deral;
membros, após reiteradas decisões sobre a V - um juiz estadual, indicado pelo Su-
matéria, aprovar súmula que, a partir de sua premo Tribunal Federal;
p~blicaçao na imprensa oficial, t~rá efeito VI - um juiz do Tribunal Regional Fe-
Vinculante em relação aos demais órgãos deral indicado pelo Superior Tribunal de
do ~oder J~di~iário e à administraçêo públi- Justiça;
ca direta e In~l~eta, nas esferas federal, es- VII- um juiz federal, indicado pelo Su-
tadual ~ munrclpal, bem como proceder à perior Tribunal de Justiça;
sua revlsêo ou cancelamento, na forma es- VIII _ .. d T'b I R . I d
tabelecida em lei. . u~ JUIZ e ri. una eglo~a o

§ 12 A . I t á b' t' I' Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do
sumu a er por o ~e IVO a va 1- Trabalho'

dade, a interpretação e a eficácia de normas ' .. . .
determinadas, acerca das quais haja contro- . IX - um J~IZ do trabalho: Indicado pelo
vérsia atual entre órgãos judiciários ou entre Tribunal Superior do Trabalh~,. . ..
esses e a administraçêo pública que acarre- X. - u~ ~embro do Mlnrstérlo Publico
te grave insegurança jurldica e relevante da Unr~o,. indicado pelo Procurador-Geral
multiplicação de processos sobre questão da Republlca;
idêntica. XI - um membro do Ministério Público

§ 211 Sem prejulzo do que vier a ser es- estadual: ~scolhido pelo Procura~o~-Geral
tabelecido em lei a aprovação revisão ou da Republlca dentre os nomes mdlcados
cancelamento de 'súmula poderá ser provo- pelo órgão competente de cada instituição
cada por aqueles que podem propor a ação estadual;. . .
direta de inconstitucionalidade. XII - dOIS advogados, Indicados pelo

§ 32 Do ato administrativo ou decisão Consel~~ Federal da Ordem dos Advogados
judicial que contrariar a súmula aplicável ou do BraSil, ..
que indevidamente a aplicar, caberá recla- ..XIII - dOIS Cldad~?s, de ~ot.ável saber
mação ao Supremo Tribunal Federal que, Jurfdlco e reputação Ilibada, indicados um
julgando-a procedente, anulará o ato admi- pela Cêmara dos Deputados e outro pelo
nistrativo ou cassará a decisão judicial re- Senado Federal.
clamada, e determinará que outra seja pro- .. § 12 O Conselho ~erá presidido pelo
ferida com ou sem a aplicação da súmula, MInistro do Supremo Tribunal Federal, que
conforme o caso." votará em caso de empate, ficando excluldo

da distribuição de processos e das votações
naquele tribunal.

§ 22 Os membros do Conselho serão
nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.

§ 32 Não efetuadas, no prazo legal, as
indicaçOes previstas neste artigo, caberá a
escolha ao Supremo Tribunal Federal.

§ 411 Compete ao Conselho o controle
da atuação administrativa e financeira do
Poder Judiciário e do cumprimento dos de
veres funcionais dos juIzes, cabendo-lhe,
além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I - zelar pela autonomia do Poder Ju
diciário e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura, podendo expedir atos regula-



..

"Art. 104 .
Parágrafo único. Os ministros do Su

perior Tribunal de Justiça serão nomeados
pelo Presidente da República, dentre brasi
leiros com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos, de notável saber ju
rídico e reputação ilibada, depois de aprova
da a escolha pela maioria absoluta do Sena
do Federal, sendo: (NR)

Art. 17. O art. 105 da Constituição Federal pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 105 .

1- .
a) nos crimes comuns, enquanto no

exercício do cargo, os governadores dos es
tados e do Distrito Federal, e, nestes, en
quanto no exercício do cargo, e nos de res
ponsabilidade, os ministros de Estado e os
Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, ressalvado o disposto no art.
52, I, os desembargadores dos Tribunais de
Justiça dos estados e do Distrito Federal, os
membros do Tribunal de Contas da Uniiáo,
os membros dos Tribunais de Contas dos
estados e do Distrito Federal, os dos Tribu
nais Regionais Federais, dos Tribunais Re-
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mentares, no âmbito de sua competência, I - receber as reclamações e denúnci-
ou recomendar providências; as, de qualquer interessado, relativas aos

11 - zelar pela observância do art. 37 e magistrados e aos serviços judiciários;
apreciar, de ofício ou mediante provocação, 11 - exercer funções executivas do
a legalidade dos atos administrativos prati- Conselho, de inspeção e correição geral;
cados por membros ou órgãos do Poder Ju- 111 - requisitar e designar magistrados,
diciário, podendo desconstituí-Ios, revê-los delegando-lhes atribuições, e requisitar ser-
ou fixar prazo para que se adotem as provi- vidores de juízos ou tribunais, inclusive nos
dências necessárias ao exato cumprimento estados, Distrito Federal e territórios.
da lei, sem prejuízo da competência do Tri- § 62 Junto ao Conselho oficiarão o
bunal de Contas da União; Procurador-Geral da República e o Presi-

111 - receber e conhecer das reclama- dente do Conselho Federal da Ordem dos
ções contra membros ou órgãos do Poder Advogados do Brasil.
Judiciário, inclusive contra seus serviços au- § 72 A União, inclusive no Distrito Fe-
xiliares, serventias e órgãos prestadores de deral e nos territórios, criará ouvidorias de
serviços notariais e de registro que atuem justiça, competentes para receber reclama-
por delegação do poder público ou oficiaIi- çOes e denúncias de qualquer interessado
zados, sem prejuízo da competência disci- contra membros ou órgãos do Poder Judi-
plinar e correcional dos tribunais, podendo ciário, ou contra seus serviços auxiliares, re-
avocar processos disciplinares em curso, presentando diretamente ao Conselho Nacional
determinar a perda do cargo, a remoção, de Justiça."
determinar a disponibilidade ou a aposenta- Art. 16. O parágrafo único do art. 104 da Consti-
doria com subsídios ou proventos proporcio- tuição Federal passa a vigorar com a seguinte reda-
nais ao tempo de serviço e aplicar outras ção:
sanções administrativas, assegurada ampla
defesa;

IV - representar ao Ministério Público,
no caso de crime contra a administração pú
blica ou de abuso de autoridade;

V - rever, de oficio ou mediante provo
cação, os processos disciplinares de juízes
e membros de tribunais julgados há menos
de um ano;

VI - elaborar semestralmente relatório
estatrstico sobre processos e sentenças
prolatadas, por unidade da Federação, nos
diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII- elaborar relatório anual, propondo
as providências que julgar necessárias, so
bre a situação do Poder Judiciário no País e
as atividades do Conselho, o qual deve inte
grar mensagem do Presidente do Supremo
Tribunal Federal a ser remetida ao Congres
so Nacional, por ocasião da abertura da
sessão legislativa.

§ 52 O Ministro do Superior Tribunal de
Justiça exercerá a função de Minis
tro-Corregedor e ficará excluído da distribui
ção de processos no Tribunal, competin
do-lhe, além das atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as
seguintes:



"

"Art. 108 ..

1- ..
a) os juízes federais da área de sua ju

risdição, incluídos os da Justiça Militar e da
Justiça do Trabalho, nos crimes comuns,
enquanto no exercício do cargo, e de res
ponsabilidade, e os membros do Ministério
Público da União, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral; (NR)

i) a homologação de sentenças estran
geiras e a concessão de exequatur às car
tas rogatórias;
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gionais Eleitorais e do Trabalho, os mem- Art. 19. A alínea a do inciso I do art. 108 da
bras dos Conselhos ou Tribunais de Contas Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
dos municfpios e os do Ministério Público da redação:
União que oficiem perante tribunais; (NR)

b) os mandados de segurança e os
habeas data contra ato de ministro de Esta
do, dos Comandantes da Marinha, do Exér
cito e da Aeronáutica, do Tribunal de Contas
da União ou do próprio tribunal; (NR)

111- ..
Art. 20. O art. 109 da Constituição Federal pas

sa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 109 ..
b) julgar válido ato de governo Jocal

contestado em face de lei federal; (NR) VA - as causas relativas a direitos hu~

manos a que se refere o § 52 deste artigo;

Parágrafo único. Funcionarão junto ao
Superior Tribunal dê Justiça: (NR)

I - a Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados, caben
do-lhe, dentre outras funções, regulamentar
os cursos oficiais para o ingresso e promo
ção na carreira;

11 - o Conselho da Justiça Federal, ca
bendo-lhe exercer, na forma da lei, a super
visão administrativa e orçamentária da Justi
ça Federal de primeiro e segundo graus,
como órgão central do sistema e com pode
res correcionais, cujas decisões terão cará
ter vinculante."

Art. 18. O art. 107 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos §§ 22 e 3l!., passando
o atual parágrafo único a § 12:

"Art. 107 ..

§ 12 .

§ 22 Os Tribunais Regionais Federais
instalarão a justiça itinerante, com a realiza
ção de audiências e demais funções da ati
vidade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipa
mentos públicos e comunitários.

§ 32. Os Tribunais Regionais Federais
poderão funcionar descentralizadamente,
constituindo câmaras regionais, a fim de as
segurar o pleno acesso do jurisdicionado à
Justiça em todas as fases do processo."

§ 52 Nas hipóteses de grave violação
de direitos humanos, o Procurador-Geral da
República, com a finalidade de assegurar o
cumprimento de obrigações decorrentes de
tratados internacionais de direitos humanos
dos quais o Brasil seja parte, poderá susci
tar, perante o Superior Tribunal de Justiça,
em qualquer fase do inquérito ou processo,
incidente de deslocamento de competência
para a Justiça Federal.

§ 62 O Brasil se submete à jurisdição
de Tribunal Penal Internacional a cuja cria
ção tenha manifestado adesão."

Art. 21. O art. 112 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 112. O Tribunal Superior do Tra
balho compor-se-á de vinte e sete ministros,
escolhidos dentre brasileiros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos, nomeados pelo Presidente da Repú
blica após aprovação pela maioria absoluta
do Senado Federal, sendo: (NR)

I - um quinto dentre advogados com
mais de dez anos de efetiva atividade profis
sional e membros do Ministério Público do
Trabalho com mais de dez anos de efetivo
exercício,--observado o disposto no art. 94;

11 - os demais dentre juizes dos Tribu
nais Regionais do Trabalho, oriundos da
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magistratura da carreira, indicados pelo pró- abrangidas por sua jurisdição, atribuí-Ia aos
prio Tribunal Superior. juízes de direito, com recurso para o respec-

§ 111 A lei disporá sobre a competência tivo Tribunal Regional do Trabalho.
do Tribunal Superior do Trabalho. § 111 Revogado.

§ 22 Funcionarão junto ao Tribunal Su- § 22 Revogado.
perior do Trabalho: § 32 Revogado." (NR)

I .- a Escola Nacion.al de Formação e Art. 24. O art. 115 da Constituição Federal
Aperfeiçoamento de Magistrados do Traba- passa a vigorar com a seguinte redação:
lho, cabendo-lhe, dentre outras funções, re-
gulamentar os cursos oficiais para o ingres- "Art. 115. ~ompete à Justiça do Traba-
so e promoção na carreira; lho processar e Julgar:.(NR)

11 - o Conselho Superior da Justiça do I - as ações oriundas da relação de
Trabalho, cabendo-lhe exercer na forma da trabalho, abrangidos os entes de direito pú-
lei, a supervisão administrativ~, orçamentá- blico e~er~o e da ad~inistração pública di-
ria, financeira e patrimonial da Justiça do r~ta .e indireta da União,. ~o~ estados, do
Trabalho de primeiro e segundo graus, Distrito Federal e dos mumclplos;
como órgão central do sistema, cujas deci- . 11.- as ações que envolvam o exercício
sões terão efeito vinculante." do dIreito de greve;

. . 11I - as ações sobre representação sin-
Art..22. O art. 113 ~a Constituição Federal dical, entre sindicatos, entre sindicatos e tra-

passa a vIgorar com a segUinte redação: balhadores, e entre sindicatos e emprega-
"Art. 113. Os Tribunais Regionais do dores;

Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete IV - os mandados de segurança, ha-
juízes, recrutados, quando possíve', na res- beas corpus e habeas data, quando o ato
pectiva região e nomeados pelo Presidente questionado envolver matéria sujeita à sua
da República dentre brasileiros com mais de jurisdição;
trinta e menos de sessenta e cinco anos, V - os conflitos de competência entre
sendo: (NR) órgãos com jurisdição trabalhista, ressalva-

I - um quinto dentre advogados com do o disposto no art. 102, I, o;
mais de dez anos de efetiva atividade profis- VI - as ações de indenização por dano
sional e membros do Ministério Público do moral ou patrimonial, decorrentes da rela-
Trabalho com -mais-de dez- anos d.e-efethtc- ção de trabalho;
exercício, observado o disposto no art. 94; VII - as ações relativas às penalidades

11 - os demais, mediante promoção de administrativas impostas aos empregadores
juízes do trabalho com mais de cinco anos pelos órgãos de fiscalização das relações
de exerclcío, por antiguidade e merecimen~ de trabalho;
to, alternadamente. VIII - na forma da lei, outras controvér-

§ 1" Os Tribunais Regionais do Traba- sias decorrentes da relação de trabalho.
lho instalarão a justiça itinerante, com a rea- § 111. Frustrada a negociação coletiva,
lização de audiências e demais funções de as partes poderão eleger árbitros.
atividade jurisdicional, nos limites territoriais § 2Jl. Recusando-se qualquer das par-
da respectiva jurisdição, servindo-se de tes à negociação coletiva ou à arbitragem, e
equipamentos públicos e comunitários. facultado às mesmas, de comum acordo,

§ 22 Os Tribunais Regionais do Traba- ajuizar dissídio coletivo de natureza econô-
lho poderão funcionar descentralizadamen- mica, podendo a Justiça do Trabalho decidir
te, constituindo câmaras regionais, a fim de o conflito, respeitadas as disposições mini-
assegurar o pleno acesso do jurisdicionado mas legais de proteção ao trabalho, bem
à Justiça em todas as fases do processo." como as convencionadas anteriormente.

Art. 23. O art. 114 da Constituição Federal ~ 3
2

Compete ainda à Justiça do Tra-
passa a vigorar com a seguinte redação: balho Julgar a recl~mação pa~a preserva~o

de sua competência e garantia da autonda-
"Art. 114. A lei criará varas da Justiça de de suas decisões e executar, de oficio,

do Trabalho, podendo, nas comarcas não as contribuições sociais previstas no art.



§ 32 A lei estadual poderá criar, medi·
ante proposta do Tribunal de Justiça, a justi
ça militar estadual, constituída, em primeiro
grau, pelos juizes de direito e pelos Conse
lhos de Justiça e, em segundo grau, pelo
próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal
de Justiça Militar nos estados em que o efe-

Art. 29. O art. 123 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redaçião:

"Art. 123. O Superior Tribunal Militar
compor-se-á de nove ministros vitalfcios,
nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a indicação pela maio
ria absoluta do Senado Federal, sendo dois
dentre oficiais-generais da Marinha, dois
dentre oficiais-generais do Exército e dois
dentre oficiais-generais da Aeronáutica, to
dos da ativa e do posto mais elevado da
carreira, e três dentre civis. (NR)

Parágrafo único. Os Ministros civis se
rão escolhidos pelo Presidente da República
âentre brasileiros com mais de trrma--e--cinco
e menos de sessenta e cinco anos, sendo:
(NR)

I - um dentre advogados de notório
saber juridico e reputação ilibada, com mais
de dez anos de efetiva atividade profissio
nal; (NR)

11 - dois, por escolha paritária, dentre
os juízes e membros do Ministério Público
Militar. (NR)"

Art. 30. O art. 125 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 125 ..

li

11 - por nomeação do Presidente da
República, de dois juIzes dentre advogados
de notável saber jurldico e reputação nTba-
da, indicados em lista trlplice, para cada
vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
(NR)

Art. 27. O art. 120 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 120 ..

§ 1.2 ..

1- ..
a) de um juiz dentre os desembarga

dores do Tribunal de Justiça; (NR)
b) de dois juIzes dentre os juIzes de

direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça.
(NR)

11 - de dois juIzes dentre os do Tribu
nal Regional Federal com sede na capital do
estado ou no Distrito Federal, ou, não ha
vendo, de juIzes federais, escolhidos, em
qualquer caso, pelo Tribunal Regional Fede
ral respectivo; (NR)
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195, I, a, e li, e seus acréscimos legais, de- 111 - por nomeação, pelo Presidente da
correntes das sentenças que proferir. República, de dois juIzes dentre advogados

§ 451 Em caso de greve em atividade de notável saber jurldico e reputaçião iliba-
essencial, com possibilidade de lesão do in- da, indicados em lista trlplice, para cada
teresse público, o Ministério Público do Tra- vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.
balho poderá ajuizar dissldio coletivo, com- (NR)
petindo à Justiça do Trabalho decidir o con- § 2.0 O Tribunal Regional Eleitoral será
f1ito. (NR)" presidido pelo Desembargador. (NR)"

Art. 25. O art. 116 da Constituição Federal Art. 28. O caput do art. 121 da Constituição
passa a vigorar com a seguinte redação: Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 116. A lei criará órgãos de concili- "Art. 121. A lei disporá sobre a organi-
açião, ll1ediação e arbitragem, sem caráter zação da Justiça Eleitoral e a competência
jurisdicional e sem ônus para os cofres pú- dos séus órgãos. (NR)
blicos, com representação de trabalhadores "
e empregadores, que terão competência
para conhecer de conflitos individuais de
trabalho e tentar conciliá-los, no prazo legal.
(NR)

Parágrafo único. A propositura de dissl
dia perante os órgãos previstos no caput in
terromperá a contagem do prazo prescricional
do art. 70, XXIX. (NR)"

Art. 26. O art. 119 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redaçião:

"Art. 119 ..



§ 4ll Se o Ministério Público nao enca
minhar a respectiva proposta orçamentária

Art. 32. O art. 127 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 411 a 611.:

"Art. 127 ..
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tivo militar seja superior a vinte mil integran- dentro do prazo estabelecido na Lei de Dire-
tes, cujos cargos de juiz serão preenchidos trizes Orçamentárias, o Poder Executivo
pelos critérios adotados no Tribunal de Jus- considerará, para fins de consolidação da
tiça. (NR) proposta orçamentária anual, os valores

§ 4~ Compete à Justiça Militar estadual aprovados na lei orçamentária vigente, ajus-
processar e julgar os militares dos estados, tados de acordo com os limites estipulados
nos crimes militares definidos em lei e as na forma do parágrafo anterior.
ações judiciais contra atos disciplinares mili- § 5Q. Se a proposta orçamentária de
tares, ressalvada a competência do júri que trata este artigo for encaminhada em
quando a vítima for civil, cabendo ao tribu- desacordo com os limites estipulados na for-
nal competente decidir sobre a perda do ma do § 3~, o Poder Executivo procederá
posto e da patente dos oficiais e da gradua- aos ajustes necessários para fins de conso-
ção das praças. (NR) Iidação da proposta orçamentária anual.

§ 5Q. Compete aos juízes de direito do § 6D Durante a execução orçamentária
jufzo militar processar e julgar, singularmen- do exercfcio, não poderá haver a realização
te, os crimes militares cometidos contra civil de despesas ou a assunção de obrigações
e as ações judiciais contra atos disciplinares que extrapolem os limites estabelecidos na
militares, cabendo ao Conselho de Justiça, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se
sob a presidência de juiz de direito, proces- previamente autorizadas, mediante a abertura
sar e julgar os demais crimes militares. de créditos suplementares ou especiais."

§ 6ll O Tribunal de Justiça poderá fun- Art 33 O art 128 da Co srtuição Feder I
cionar descentralizadamente, constituindo pa sa ~. o· r c m'a s g 'nt ~ lã . a
Câmaras regionais, a fim de assegurar o s a Ig ra o e UI e re aç o.
pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em "Art. 128 .
todas as fases do processo. .. .

§ 7ll O Tribunal de Justiça instalará a § 12 O Ministério Público da União tem
justiça itinerante, com a realização de au- por chefe o Procurador-Geral da República,
diências e demais funções da atividade ju- nomeado pelo Presidente da República,
risdicional, nos limites territoriais da respec- dentre integrantes da carreira, maiores de
tiva jurisdição, servindo-se de equipamentos trinta e cinco anos, após a aprovação de
públicos e comunitários. seu nome pela maioria absoluta dos mem-

§ 8~ Os estados criarão ouvidorias de bras do Senado Federal, para mandato de
justiça, competentes para receber reclama- dois anos, permitida uma recondução. (NR)
ções e denúncias de qualquer interessado .
contra membros ou órgaos do Poder Judi- § 52 .
ciário, ou contra seus serviços auxiliares, re- I _ .
presentando diretamente ao Conselho Naci- a) vitaliciedade, após três anos de
anal de Justiça." exercício, nao podendo perder o cargo se-

Art. 31. O caput do art. 126 da Constituição não por sentença judicial transitada em jul-
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: gado ou por decisão do Conselho Nacional

"Art. 126. Para dirimir conflitos fundiári- do Ministério Público; (NR)
os, o Tribunal de Justiça proporá a criação b) inamovibilidade, salvo por motivo de
de varas especializadas, com competência interesse público, mediante decisão do ór-
exclusiva para questões agrárias. (NR) gao colegiado competente do Ministério PÚ-

............................................................." blico, pelo voto da maioria absoluta de seus
membros, assegurada ampla defesa; (NR)

c) irredutibilidade de subsidio, fixado
na forma do art. 39, § 42 , e ressalvado o dis
posto nos arts. 37, X e XI, 150, 11, 153, 111, §
2ll, I, e a suspensão no caso de descumpri
mento injustificado dos prazos processuais,
na forma da lei; (NR)
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11 - . blica, depois de aprovada a escolha pela
...... maioria absoluta do Senado Federal, para
e) exercer atividade polltico-partidária; um mandato de dois anos, admitida uma re-

(NR) condução, sendo:
f) receber, a qualquer titulo ou pretex- I - o Procurador-Geral da República,

to, auxilias ou contribuições de pessoas trsi- que o preside;
cas, entidades públicas ou privadas, ressal- 11 - três membros do Ministério Público
vadas as exceções previstas em lei; da União, assegurada a representação de

g) exercer a advocacia no flmbito da cada uma de suas carreiras;
respectiva área de atuação, antes de decor- 111 - três membros do Ministério Públi-
ridos três anos do afastamento do cargo por co dos estados;
aposentadoria ou exoneraçao. IV - dois juizes, indicados um pelo Su-

§ 62 Os membros do Ministério Público premo Tribunal Federal e outro pelo Superi-
perderão também o cargo por decisão do ar Tribunal de Justiça;
Conselho Nacional do Ministério Público, to- V - dois advogados, indicados pelo
mada pelo voto de três quintos de seus Conselho Federal da Ordem dos Advogados
membros, nos casos de: do Brasil;

I - infração ao disposto no inciso 11 do VI - dois cidadãos de notável saber ju-
§ 52; rfdico e reputação ilibada, indicados um pela

11 - negligência e desidia reiteradas no Câmara dos Deputados e outro pelo Sena-
cumprimento dos deveres do cargo, arbitra- do Federal.
riedade ou abuso de poder; § 12 Os membros do Conselho oriun-

IJI - procedimento incompatlvel com o dos do Ministério Público serão indicados
decoro de suas funções." pelos respectivos Ministérios Públicos, na

Art. 34. O art. 129 da Constituição Federal forma da lei.
passa a vigorar com as seguintes alterações: § 22 Não poderá ser nomeado para

cargo no Conselho Nacional do Ministério
"Art. 129. Público aquele que, nos três anos anterio-
..... res, tenha exercido mandato eletivo ou ocu-
§ 22 As funções de Ministério Público pado cargo de Ministro de Estado, Secretá-

só podem ser exercidas por integrantes da rio de Estado, Procurador-Geral da Repúbli-
carreira, que deverão residir na comarca da ca, Procurador-Geral de Justiça, Advoga-
respectiva lotação, salvo autorização do do-Geral da União, Presidente dos Conse-
chefe da instituição, sob pena de perda do lhos da Ordem dos Advogados do Brasil e
cargo. (NR) seus respectivos Conselheiros.

§ 3ll O ingresso na carreira do Ministé- § 311 Compete ao Conselho Nacional
rio Público far-se-á mediante concurso pú- do Ministério Público o controle da atuação
blico de provas e titulos, assegurada a parti- administrativa e financeira do Ministério PÚ-
cipação da Ordem dos Advogados do Brasil blico e do cumprimento dos deveres funcio-
em sua realização, exigindo-se do bacharel nais de seus membros, cabendo-lhe:
em direito, no mínimo, três anos de ativida- I _ zelar pela autonomia funcional e
de jurldica e observando-se, nas nomea- administrativa do Ministério Público, poden-
ções, a ordem de classificação. (NR) do expedir atos regulamentares, no flmbito

§ 4ll Aplica-se ao Ministério Público o de sua competência, ou recomendar provi-
disposto no art. 93. (NR) dências;

§ 52 A distribuição de processos no Mi- 11 _ zelar pela observência do art. 37 e
nistério Público será imediata." apreciar, de oficio ou mediante provocação,

Art. 35. A Constituição Federal passa a vigorar a legalidade dos atos administrativos prati-
acrescida do seguinte artigo 130A: cados por membros ou órgãos do Ministério

"Art. 130A. O Conselho Nacional do Público da União e dos estados, podendo
Ministério Público compõe-se de treze mem- desconstitur-Ios, revê-los ou fixar prazo para
bras nomeados pelo Presidente da Repú- que se adotem as providências necessárias



30914 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo tando diretamente ao Conselho Nacional-do__
da competência dos Tribunais de Contas; Ministério Público."

111 - receber e conhecer das re~l~ma- Art. 36. O art. 132 da Constituição Federal
~ões .co.ntra mem.bros ou órgãos do ~Inlst~- passa a vigorar acrescido do seguinte § 20, passan-
no Publico da Umã~ ou dos ~.stados, Inclusl- do o atual parágrafo único a § 12:
ve contra seus serviços auxiliares, sem pre-
juízo da competência disciplinar e correcio- "Art. 132 ..
nal da instituição, podendo avocar proces- § 12

.

505 disciplinares em curso, determinar a § 22 As Procuradorias Estaduais e do
perda do cargo, a remoção, determinar a Distrito Federal são asseguradas autonomia
disponibilidade ou a aposentadoria com funcional e administrativa, e a iniciativa de
subsidias ou proventos proporcionais ao sua proposta orçamentária dentro dos Iimi-
tempo de serviço e aplicar outras sanções tes estabelecidos na lei de diretrizes orça-
administrativas, assegurada ampla defesa; mentárias e subordinação ao disposto no

IV - determinar a instauração das art. 99, § 22
."

ações cabíveis, no caso de crime contra a Art. 37. O art. 133 da Constituição Federal
administração pública ou de abuso de auto- passa a vigorar com a seguinte redação:

ridade; ... "Art. 133. O advogado é indispensável
V - rever, de OfICI? ~u ~edJante provo- àadministração da justiça. sendo inviolável

cação, os processos disciplinares de mem- por seus ato e a i~ st õ . .
b o d M" t" P .bl' d U'ã d s m n e aç es no exercICIO
r s o. Ims eno u ICO a m o ou os da profissão, nos limites do estatuto do ad-

estados Julgados há men~s de um ano; vogado." (NR)
VI - elaborar relatóno anual, propondo . .

as providências que julgar necessárias so- Art..38. O art. ~34 da CO~stltUlção Federal
bre a situação do Ministério Público no País passa a vigorar acreSCido do seguinte § 20, passan-
e as atividades do Conselho, o qual deve in- do o atual parágrafo único a § 12

:

tegrar a mensagem prevista no art. 84, XI. "Art. 134 .
§ 42 O Conselho escolherá, em vota- § 12 ..

ção secreta, um corregedor nacional, dentre § 2~ As Defensorias Públicas Estaduais
os membras do Ministério Público que o in- são asseguradas autonomia funcional e ad-
tegram, vedada a recondução, competindo- ministrativa, e a iniciativa de sua proposta
lhe, além das atribuições que lhe forem con- orçamentária dentro dos limites estabeleci-
feridas pela lei, as seguintes: dos na lei de diretrizes orçamentárias e su-

I - receber reclamações e denúncias, bordinação ao disposto no art. 99, § 22.".

de qualqu~r !nte~essa.d~, relativas aos me~- Art. 39. O art. 168 da Constituição Federal
bras do. !V11n1sténo Publico e de seus servl- passa a vigorar com a seguinte redação:
ços aUXIliares;

11 - exercer funções executivas do "Art. 168. Os recursos corresponden-
Conselho, de inspeção e correição geral; tes às dotações orçamentárias, compreendi-

111 - requisitar e designar membros do dos os créditos suplementares e especiais,
Ministério Público, delegando-lhes atribui- ~estinado~ ~o~ órgãos ~~s P?der~s .Legisla-
ções e requisitar servidores de órgãos do tlVO e JUdiCiáriO, do MInistériO Publico, das
Mini~tério Público. Procuradorias Estaduais e do Distrito Fede-

§ 5Jl Junto ao Conselho oficiará o Pre- ral e da Defens.oria Pública, ser-Ihes-ão en-
sidente do Conselho Federal da Ordem dos tregues até o dia 20 de cada mês, em duo-
Advogados do Brasil. décimos, na forma da lei complementar a

§ 62 Leis da União e dos Estados cria- que se refere o art. 165, § 92." (NR)
rão ouvidorias do Ministério Público, compe- Art. 40. A lei criará o Fundo de Garantia das
tentes para receber reclamações e denúnci- Execuções Trabalhistas, integrado pelas multas de-
as de qualquer interessado contra membros correntes de condenações trabalhistas e administrati-
ou órgãos do Ministério Público, inclusive vas oriundas da fiscalização do trabalho, além de ou-
contra seus serviços auxiliares, represen- tras receitas.



Sala das Sessões, de junho de 2000. - Deputada
Zulaiê Cobra, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha.(Pausa.)

Aprovada. "
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi~

dente, peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V E:fJ

a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMD8

- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre~

sidente, terminamos a reforma do Judiciário e vota~

mos o segundo turno.
Agora, há que se elogiar todos os Deputado~

que participaram no plenário e principalmente os fun
cionários desta Casa, os servidores das bancadas dG'l
todos os partidos políticos. Não houve assessoria de
partido, mas sim da Casa. Todos auxiliaram. Na ver
dade, era missão da Cêmara fazer a reforma do Judn~

ciário, tão bem capitaneada por V. ExLl•

A Casa inteira está de parabéns. Sinto-me ej(

tremamente orgulhoso de ter participado desse pro
cesso.

O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço GJ

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E;cJ

a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PTB - ES. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ants~

rior, votei conforme orientação do meu partido.
O SR. WELlNTON FAGUNDES (Bloco/P8DB 

MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o partido.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a Liderança.
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Art. 41. Ficam extintos os Tribunais de Alçada, rar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei neces-
onde houver, passando os seus membros a integrar sários à regulamentação da matéria nela tratadEl,
os Tribunais de Justiça dos respectivos Estados, res- bem como promover alteràções na legislação federal
peitadas a antiguidade e classe de origem. objetivando -tornar mais a_mplo o acesso àJustiça e

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta mais célere a prestação lurrsdiçion~1.

dias, contados da promulgação desta Emenda, os Tri- Art. 48. As atuais súmulas do Supremo Tribunal
bunais de Justiça, por ato administrativo, promoverão Federal somente produzirão efeito vinculante após
a integração dos membros dos tribunais extintos em sua confirmação pordois terços de seus integrantes e
seus quadros, fixando-lhes a competência e remeten- publicação na imprensa oficial.
do, em igual prazo, .ao Poder Leg!s~ativ~, p~o'p~sta de Art. 49. Ficam revogados o inciso IV do art. 36; a
alteração da organização e da divisão Judiciária cor- alinea h do inciso I do art. 102; os §§ 32 e 42 do art.
respondentes, assegurados os direitos dos inativos e 103' os §§ 1.ll a 32 do art. 111 e os §§ 12 a 32 do art.
pensionistas e o aproveitamento dos servidores no 114.'
Poder Judiciário estadual.

Art. 42. O Conselho Nacional de Justiça e o
Conselho Nacional do Ministério Público serão insta
lados no prazo de cento e oitenta dias a contar da pro
mulgação desta Emenda, devendo a indicação e es
colha de seus membros ser efetuada até trinta dias
antes do termo final.

§ 1.ll Não efetuadas as indicações e escolha dos
nomes para os Conselhos Nacional de Justiça e do
Ministério Público dentro do prazo fixado no caput
deste artigo, caberá ao Supremo Tribunal Federal re
alizá-Ias.

§ 2.11 Até que entre em vigor o Estatuto da Magis
tratura, o Conselho Nacional de Justiça, mediante re
solução, disciplinará seu funcionamento e definirá as
atribuições do Ministro-Corregedor.

Art. 43. Ficam transformadas em varas da Justi
ça do Trabalho as atuais Juntas de Conciliação e Jul
gamento.

Art. 44. O Conselho Superior da Justiça do Tra
balho será instalado no prazo de cento e oitenta dias,
cabendo ao Tribunal Superior do Trabalho regula
mentar seu funcionamento por resolução, enquanto
não promulgada a lei a que se refere o art. 112, § 20., 11.

Art. 45. Mantidos os já existentes, a lei somente
criará novos Tribunais Regionais do Trabalho quando
demonstrada a efetiva necessidade do órgão, consi
derando-se o número de habitantes e de processos
trabalhistas.

Art. 46. A composição do Superior Tribunal Mili
tar será adaptada à medida que ocorrerem as vagas,
sendo extintos os cargos de Ministro até que se che
gue ao número paritário entre as Forças e seja reduzi
do para três o número de cargos de Ministro ocupa
dos por civis, conforme estabelecido por esta Emen
da.

Art. 47. O Congresso Nacional instalará, imedia
tamente após a promulgação desta Emenda Consti
tucional, comissão especial mista, destinada a eJabo-
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Cf SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica adi- Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
ada "de oficio" a continuação da discussão, em 111 tu r- Previdência e Assistência Social sobre assentamen-
fIO, da Proposta de Emenda à Constituição nIl 472-E, tos funcionais e a última lotação dos servidores do
de 1997, constante do item 2 da pauta. INSS desligados do seu quadro, nos últimos dois

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - anos.
~ Projeto de lei que altera redação do § 1~ e inciso

APRESENTAÇAO DE PROPOSiÇÕES I( do art. 411 da Lei nll 9.849, de 1999, que trata da can-

Os Srs. Deputados que tenham proposições a tratação de trabalho por tempo determinado para
apresentar queiram fazê-lo. atender à necessidade temporária de excepcional in-

Apresentam Proposições os Senhores: teresse público, e dá outras providências
RONALDO VASCONCELLOS _ Requerimento EDISON ANDRINO - Projeto de lei que acres-

ao Sr. Presidente da Cêmara dos Deputados de insta- centa §§ ao art. 525 do Código de Processo Civil, dis-
lação de Comissão Externa para acompanhar o aci- pensando de autenticação individual as peças que
dente ecológico ocorrido nas cidades de Formiga e instruem agravo.
Córrego Fundo provocado pelo depósito de lixo in- EDISON ANDRINO E GEDDEL VIEIRA L1MA-
dustrial tóxico e pela queima deste material gerando Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Depu-
dioxina. tados de convocação de sessão solene em homena

gem o atleta Gustavo Kuerten (Guga).
Requerimento ao Sr. Presidente da Cêmara dos

Deputados de inclusão, na Ordem do Dia, do Projeto JOSf: (NDIO E OUTROS - Proposta de emenda
de Lei nIl 2.417, de 1991. à Constituição que inclui o art. 76 no Ato das Disposi

ções Constitucionais Transitórias
AFFONSO CAMARGO -Indicação ao Sr. Presi-

dente da República de criação da Rede Pró.Remédio JOSf: (NDIO - Projeto de lei que proibe a venda
de incentivo à produção de genéricos, no âmbito dos no PaIs de produto farmacêutico denominado fortifi-
laboratórios do setor público. cante, tônico, complemento de ferro e fósforo, estimu

lante do apetite e crescimento, energético, ou simila-
VIVALDO BARBOSA - Projeto de lei que altera res, destinado ao uso infantil, que contenha álcool em

a Lei na 8.429, de 1992, sobre sanções aplicáveis aos sua fórmula.
Agentes Públicos.

Projeto de lei que dispõe sobre incentivo para a
ALBERTO FRAGA - Projeto de lei que altera os implantaçao de programa de assistência e recupera-

arts. 154 e 158 da Lei nll 9.503, de 1997, Código de Çao de viciados no alcoolismo.
Transito Brasileiro. PEDRO WILSON - Requerimento de informa-

CORAUCI SOBRINHO - Projeto de lei que alte- ções ao Sr. Ministro da Educação sobre a previsão de
ra o art. 137 do Decreto-Lei n1l 2.848, de 1940 - Códi- recursos para o FUNDEF e o cálculo do valor mrnimo
go Penal Brasileiro. por aluno, assim como a suplementação pela União.

NEUTON LIMA - Projeto de resolução que alte- PAUDERNEY AVELlNO - Projeto de lei que es-
ra arts. 26 e 32 do Regimento Interno, aprovado pela tabelece normas gerais para fixação de emolumentos
Resolução nll 17r de 1989, criando a Comissão de relativos aos atos praticados pelos serviços notariais
Acompanhamento de Assuntos de Interesse Instituci- e de registro, de que trata o art. 236, § 211, da Constitu-
onal, e dá outras providências. ição Federal, e dá outras providências.

EDUARDO CAMPOS - Requerimento de infor- ALDIR CABRAL - Projeto de lei que dá nova re-
maçOes ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o programa dação ao art. 15 da Lei nQ 7.783, de 1989, que dispõe
Farol do Desenvolvimento, gerido pelo Banco do Nor- sobre o exerclcio do direito de greve, define as ativi-
deste. dades essenciais, regula o atendimento das necessi-

MEDEIROS - Requerimento de informações ao dades inadiáveis da comunidade, e dá outras provi-
Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social sobre dências.
o cadastro de aposentados, pensionistas e dos inscri- VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de in-
tos na LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social. formações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrã-

MIRO TEIXEIRA - Requerimento de informa- rio sobre a administração da Superintendência Regio-
ções ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência So- nal do Incra, do Estado do Amazonas.
eial sobre a situação fiscal perante o INSS das empre- Requerimento de informaçOes ao Sr. Ministro do
sas que menciona. Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 50-
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bre OA:cordo de Cooperação entre a BioAmazônia e a de medidas visando incluir no Programa de Preven-
Novartls Pharma AG. ção e Erradicação do Trabalho Infantil- PPETI a ga-

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do rantia de permanência dos assistidos, no referido pro-
Meio Ambiente sobre o Acordo de Cooperação entre grama, até a conclusao do ensino fundamental, e dá
a BioAmazônia e a Novartis Pharma AG. outras providências.

FERNANDO GABEIRA - Projeto de lei compre- JOÃO PAULO - Projeto de lei que dispõe sobre
mentar que cria contribuição econômica e institui o a obrigatoriedade de os fabricantes de aparelhos ce-
Fundo Nacional de Assistência Médico-Hospitalar a lulares alertarem seus uSIJários sobre a possibilidade
Acidentados de Trânsito - FUMHAT. de danos à saúde.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que Projeto de lei que dispõe sobre a cobrança de
altera a Lei nQ 8.078, de 1990, Código de Defesa do preço público nos casos que menciona.
Consumidor, e dá outras providências. WAGNER SALUSTIANO - Requerimento de in-

Projeto de lei que fixa desconto de 50% (cin- formações ao Sr. Ministro das Relações Exteriores
qüenta por cento) nas tarifas de passagens aéreas sobre concessao de passaportes diplomáticos.
para maiores de sessenta e cinco anos. Requerimento de informações ao Sr. Ministro

LUIS BARBOSA - Projeto de lei que acrescenta das ComunicaçOes sobre ocorrências na Telefônica -
art. à Lei nll 9.503 de 1997, que institui o Código de Companhia Telefônica do Estado de São Paulo.
Trânsito Brasileiro, dispondo sobre os autos de infra- SRS. LIDERES - Requerimento ao Sr. Presi-
ção relacionados a infrações detectadas por apare- dente da Cêmara dos Deputados para apreciação,
lhos eletrônicos. em regime de urgência. do Projeto de Lei nIl 2.281,

PEDRO WILSON E BEN-HUR FERREIRA _ de 1999.
Réquerimento ao Sr. Presidente da Cêmárà dos'Óepu- PAULO PAIM·- Projeto de lei que institui o Esta-
tados de constituição de Comissão Especial destinada tuto da Igualdade Racial em defesa dos que sofrem
a analisar proposições legislativas, em tramitação na preconceito ou discriminação em função de sua etnia,
Câmara dos Deputados, concernentes ao tema do ra- raça elou cor, e dá outras providências.
cismo, da discriminação racial e formas conexas de ALBERTO FRAGA - Requerimento ao Sr. Pre-
intolerância. sidente da Câmara dos Deputados de tramitação das

HAROLDO LIMA- Projeto de lei que estabelece Propostas de Emenda à Constituição nll 046, de
a obrigatoriedade das instituições financeiras desti- 1991; nll 95, de 1995 e apensadas; e n2 72, de 1999,
narem ao crédito rural 35% dos depósitos à vista em que versam sobre a Segurança Pública, em conjunto
conta corre.nte e.45% dos recursos captados no exte- à Proposta de Emenda à Constituição nll 151, de
rior, e dá outras providências. 499ã.-

ALDO REBELO - Requerimento de informa- Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
ções ao Sr. Ministro da Justiça sobre a Representa- Deputados de tramitaçêo das Propostas de Emenda
ção promovida pelo SINTELMARK - Sindicato Pau- à Constituiçêo nA 313, de 1996; nA 87, de 1999; nll

lista das Empresas de Telemarcketing, Marcketing Di- 124, de 1999; nA 109. de 1999; nll 154, de 1999; nll

reto e Conexos contra a Telefônica - Telecomunica- 454, de 1997; n1l 466, de 1997; n2 199, de 2000; nll
. ções de São Paulo S.A e Atento Brasil S.A perante a 223, de 2000; nA 228, de 2000; nll 240, de 2000; e nll

Secretaria de Direito Econômico desta Pasta. 219, de 2000, que versam sobre segurança··ptJbHea,
NILSON MOURÃO _ Projeto de lei que alterà a Lei em conjunto à Proposta de Emenda à Constituição nll

nll 9.393, de 1996, dispondo sobre a isenção de Imposto 632, de 1998.
sobre a Propriedade Territorial Rural para imóveis locali- VII- ENCERRAMENTO
zados na AmcgOnia, submetidos a manejo sustentável -
de florestas nativas, e dá outras providências. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada mais

EDUARDO SEABRA E OUTROS _ Indicação havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes
ao Sr. Presidente da República para que estenda aos lembrando que a Sessão Extraordinária anteriormente
docentes funcionários públicos federais à disposição convocada para hoje, será realizada às 19 horas e 50
dos ex-Territórios o beneficio Gratificação de Incenti- minutos. Lembro ainda que amanhã, quinata-feira, dia
vo à Docência. 08, às 16 horas. haverá Sessão Solene para homena-

NELSON PELLEGRINO - Indicação ao Sr. Mi- gem aos 89 anos das Assembléias de Deus.
nistro da Previdência' e Assistência Social de adoção O SR. PRESDIENTE (Michel Temer)
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COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco
RORAIMA

A1ceste Almeida PMOB PMDB/PST/PTN
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima :2

AMAPÁ

Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN
Sadu Picanço PSDB PSOB/PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB
Jurandil Juarez PMDB PMDB/PSTIPTN
Sérgio Barcellos PFL
Presentes de Amapé :5

PARÁ

Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN
José Priante PMOB PMDB/PST/PTN
Nicias Ribeiro PSOB PSDB/PTB
Nilson Pinto PSOB PSDB/PTB
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB PSOB/PTB
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB
Presentes de Pará :7

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB PSOB/PTB
Átila Lins PFL
Paudemey Avelino PFL
Presentes de Amazonas :3

RONDONIA

Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSOB PSDB!PTB

Presentes de R<enla :3
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Partido Bloco
ACRE

Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT

Presentes de Acre : 2

TOCANTINS

NilmarRuiz PFL
Rainel Barbosa PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins: 2

MARANHAo

Francisco Coelho PFL
Paulo Marinho PFL
Sebastião Madeira PSOB PSOB/PTB
Presentes de Maranhio : 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PSOB PSDB/PTB
José Pimentel PT
Roberto Pessoa PFL
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB
Vicente Arruda PSDB PSOB/PTB
Presentes de Ceari : 5

PIAuf

Mussa Demes PFL

Presentes de Piaui : 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMOB/PST/PTN
Henrique Eduardo Alves PMDB PMOB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL

Presentes de Rio Grande do Norte : 3

PARArBA

Damião Feliciano PMOB PMDB/PST/PTN

Presentes de Paralb. : 1

PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB PMOB/PST/PTN
Carlos Batata PSDB PSDB/PTB
Djalma Paes PSB PSB/PCOOB
Fernando Ferro PT
Joel De Holh:índa PFL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Sérgio Guerra PSOB PSOBIPTB

Presentes de Pernambuco : 9
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ALAGOAS

Augusto Farias
Heleníldo Ribeiro
Joaquim Brito
José Thomaz NonO

Presentes de Alagoas : 4

SERGIPE

Marcelo Déda
Sérgio Reis

Presentes de Sergipe : 2

BAHIA

Aroldo Cedraz
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
Leur Lomanto
Manoel Castro
Nelson Pellegrino
Reginaldo Germano
Walter Pinheiro

Presentes de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Aécio Neves
Cabo Júlio
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Edmar Moreira
Gilmar Machado
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Magalhães
João Magno
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Ronaldo Vasconcellos
Sílas Brasileiro

Presentes de Minas Gerais : 14

RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral
Alexandre Cardoso
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Fernando Gabeira
Jorge Bittar
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro

Presentes de Rio de Janeiro : 8

Partido

PPB
PSDB
PT
PFL

PT
PSOB

PFL
PMOB
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PT
PFL
PT

PSOB
PL
PSOB
PFL
PPB
PT
PPB
PFL
PMDB
PT
PL
PSOB
PFL
PMOB

PSOB
PSB
PL
PT
PV
PT
PFL
PFL

Bloco

PSOB/PTB

PSOB/PTB

PMDB/PST/PTN

PSB/PCOOB

PSOB/PTB
PUPSL
PSOB/PTB

PMOB/PST/PTN

PUPSL
PSDB/PTB

PMOB/PST/PTN

PSOB/PTB
PSB/PCOOB
PUPSL
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Partido Bloco
SAOPAULO

Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB
A1oizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB PSOB/PTB
Antonio Kandir PSOB PSOB/PTB
Celso Giglio PTB PSDB/PTB
Or. Evilásio PSB PSB/PCDOB
Fernando Zuppo POT
João Herrmann Neto PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDB/PST/PTN
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José Machado PT
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Moreira Ferreira PFL
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB

Presentes de São Paulo : 19

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB PSDB/PTB
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Tetê Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN
Welinton Fagundes PSOB PSDB/PTB

Presentes de Mato Grosso : 4

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Octávio PFL
Wigberto Tartuce PPB

Presentes de Distrito Federal : 4

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB PMDB/PST/PTN
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN
Lidia Quinan PSDB PSOB/PTB
Lúcia Vânia PSOB PSOB/PTB
Ronaldo Caiado PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB PMOB/PST/PTN

Presentes de Goiás : 6

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN
João Grandão PT
Pedro Pedrossian PFL

Presentes de Mato Grosso do Sul : 3
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Partido Bloco
PARANÁ

AJex Can~ani PSDB PSDB/PTB
Or. Rosinha PT
Hermes Parcianello PMDB PMOB/PST/PTN
José Ca~os Martinez PTB PSDB/PTB
Oliveira Filho PSOB PSDB/PTB
Padre Roque PT

Presentes de Parêllá :6

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Joao Matos PMDB PMOB/PST/PTN
João Pizzolatti PPB
José Canos Vieira PFL
Serafim Venzon PDr

Presentes de Santa Catarina :5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDr
Esther Grossi PT
LUiz Mainardi PT
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PSr/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Pompeo de Mattos POT
Roberto Argenta PHS

Presentes de Rio Graooe do Sul :7
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Partido Bloco
RORAIMA

Almir Sé PPB

Luciano Castro PFL

Total de Ausentes: 2
AMAPÁ

Fétima Pelaes PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1
PARÁ

Deusdeth Pantoja PFL

Elcione Barbalho PMDB PMOB/PST/PTN

Paulo Rocha PT

Valdir Ganzer PT

Total de Ausentes: 4
AMAZONAS

Silas Câmara PTB PSDB/PTB

Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 2
RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS

Total de Ausentes: 1
ACRE

Zila Bezerra PFL

Total de Ausentes: 1
TOCANTINS

KátiaAbreu PFL

Total de Ausentes: 1
MARANHÃO

Albérico Filho PMOB PMDB/PST/PTN

Remi Trinta PST PMDB/PST/PTN

Total de Ausentes: 2
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Partido Bloco
CEARÁ

Nelson Otoch PSOB PSDB/PTB

Ror. :rnel Feij6 PSOB PSDB/PTB
Total de Au..m.. : 2
PlAul

Heráclito Fortes PFl
Total de Au..m.. : 1
RIO GRANDE DO NORTE
MúcioSé PMDB PMDB/PST/PTN

Ney Lopes PFL
Total de Ausentes: 2
PARAfBA

Marcondes Gadelha PFl

Wilson Braga PFl
Total de Auaemes: 2
PERNAMBUCO
José Mllclo Monteiro PFL

Luciano Bivar PSL PUPSL

Pedro Corrêa PPB
Total de Ausemes: 3
BAHIA

JoAo LeAo PSDB PSDB/PTB

José Lourenço PFL

Pedro lrujo PMDB PMDB/PST/PTN

Roland Lavigne PFL

Ursicino Queiroz PFL

Yvonilton Gonçalves PPB

Total de Au..m.. : 6
MINAS GERAIS

Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN

Herculano Anghinetti PPB

Júlio Delgado PMDB PMDB/PST/PTN

Narclo Rodrigues PSDB PSDB/PTB

NlImárlo Miranda PT

Walfrido Mares Gula PTS PSDB/PTB

Zezé Perrella PFL

Total de Au••mes: 7
ESpfRlTO SANTO

Feu Rosa PSDB PSDB/PTB

Total de Au••m.. : 1
RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PPB

Arolde de Oliveira PFl
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

Eurico Miranda PPB

João Mendes PMOB PMOB/PST/PTN

Luis Eduardo POT

Luiz Ribeiro PSDB PSDB/PTB

Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN
Total de Ausentes: 7
SÃO PAULO

Celso Russomanno PPB

Or. Hélio POT

Iara Bernardi PT

J~ir' Meneguelll PT

Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB

M'aluly Netto PFL

To~1 de Ause~es: 6
MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB PSOB/PTB

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Rafael Greca PFL

Ricardo Barros PPB

Total de Ausentes: 2,
SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT

Júlio Red~cker PPB

Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN

Waldir Schmidt PMOB PMDB/PST/PTN

Veda Crusius PSOB PSDB/PTB

Total de 'Ausentes : 5
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessao. convocando outra para a próxima sex
ta-feira, dia 9, às 9 horas.

Junho de 2000

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1 PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nll 177/89)

N° 4.846/94 (DO SR. FRANCISCO SILVA) 
Estabelece medidas destinadas a restringir o
consumo de bebidas alcoólicas, e
apensados, incluindo o PL 3.156/00, do
Poder Executivo, ao qual foi atrlbulda
urgência constitucional.

Prazo de tremitaç~o na e~mara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Consütuiç§o Federa/): 16-08-00
ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-00

N° 3.169/00 (PODER EXECUTIVO) - Altera a
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lel nll 5.452, de 111 de
maio de 1943, para estabelecer os
procedimentos, no âmbito da Justiça do
Trabalho, de execução das contribuições
devidas à Previdência Social.

Prazo de tremitaçao na eSmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Consütuição Federal): 20-08-00
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-00

N° 3.199/00 (PODER EXECUTIVO) - acrescenta
Inciso ao § 511 do art. 178 da Lei 3.071, de 111

de Janeiro de 1916 - Código Civil, e
parágrafo único ao art. 208 da Lei 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil.

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituição Federal): 23-08-00
DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-00

11- RECURSOS

i.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTACAo DE RECURSO:
(art. 58, §1 11)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §~ combinado com art.132, §2Il)

1.1 COM PARECERES FAVQRAVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 1.122-Ai95 (DOMINGOS DUTRA) - Dá nova
redação ao § 5~ dõ-artlgo 511 da Lei nQ 1.060,

de 5 de fevereiro de 1950, que "estabelece
normas para a concessão de assistência
judiciâria aos necessitados".

DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-00

NO 3.881-AI97 (ROBERTO PESSOA) - Altera o § 111

do art. 236 do Código de Processo Civil- Lei
nll 5.869, de 11/01173.

DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLT\MA SESSÃO: 13..(\6·00

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 44-Al99 (COMISsAo DE ciêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rede Popular de
Comunicações Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-00

NO 172-A/99 (COMISSAo DE CleNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cuttura de
Monte Alto Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo.

DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 13-06-00

N° 173·AJ99 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Brasil Emissoras
Aliadas Sociedade Limitada, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santa Bárbara O'Oe8te,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-00

N° 379-A/99 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico, Cultural,
Informativo e Social de Comodoro-MT a
executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Comodoro, Estado do Mato
Grosso.

DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-00
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1.572/99 (PEDRO FERNANDES) - Dá nova
redação ao inciso 11 do art. 44 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
permitir que estudantes do ensino médio
possam participar de processo seletivo para
ingresso em Instituição de Ensino Superior, e
dá outras providências.

ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-00

N° 696/99 (ENIO BACCI) - Autoriza pessoas, a
partir dos 35 anos de idade, que tenham
cursado pelo menos um ano do 21! grau, a
prestarem exames vestibulares e dá outras
providências.

OLTIMA SESSÃO: 09-06-00

4.366/98 (HERMES PARCIANELLO)
Acrescenta o parágrafo 2~ ao artigo 38 da Lei
n2 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelecendo remuneração às emissoras de
radiodifusão sonora que transmitem o
programa oficial dos Poderes da República.

ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-00

3.861/97 (MÁRIO NEGROMONTE) - Acrescenta
parágrafo ao art. 12 da Lei nl! 8.631, de 4 de
março de 1993, que dispõe sobre a fixação
dos n(veis das tarifas para o serviço público

• de ener,9ia elétrica e dá outras providências.
ULTIMA SESSAO: 09-06-00

N° 3.584/97 (AROLDO CEDRAZ) - Dispõe sobre a
suspensão do pagamento dos débitos das
Prefeituras Municipais junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
no caso de municípios atingidos por seca ou
enchente.

ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-00

4.304/93 (MAX ROSENMANN) - Dá nova
redação à alínea "j", do artigo 27, da Lei n2

4.886, de 09 de dezembro de 1965, que
"regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos".

OLTIMA SESSÃO: 09-06-00

N° 3.022197 (SILAS BRASILEIRO) - Obriga os
estabelecimentos de ensino fundamental
públicos e privados a manterem armários
para a guarda de material didático-escolar
dos alunos de até doze anos de idade, e dá
outras providências.

OLTIMA SESSÃO: 09-06-00

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

N° 423-A/OO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E PROJETOS DE LEI:
TECNOL9GIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que outorga N°
permissão à Fundação Donatile Costa, para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Pedro Avelino, Estado do Rio Grande do
Norte.

DECURSO: 3' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-00

N° 424-A/OO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural Professora
Astrogilda Mariano Damasceno, para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São
Paulo.

DECURSO:3i SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 13-06-00

N° 425-A/00 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a N°
permissão outorgada à Rádio Continental de
Curitiba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

DECURSO: 3i SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 13-06-00

N°
N° 428-A/OO (COMISSÃO DE ciêNCIA E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Cultural de
Radiodifusão "Arthur de Souza Valle", para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Nova Odessa,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-06-00

N° 440-AlOO (COMISSÃO DE CIÊ!'ICIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Tuiuti Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora N°
em onda média, na cidade de Martinópolis,
Estado de São Paulo.

DECURSO:3!SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 13-06-00
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N° 2.052199 (FRANSCISTONIO PINTO ) - Dispõe
sobre a marcação e a rotulagem dos
prOdutos brasileiros destinados à exportação.

ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-00

N° 2.126/99 (ROLAND LAVIGNE) -Institui a data de
16 de março como o "Dia Nacional da
Reflexão PoJrtica".

ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-00

N° 2.293/00 (SENADO FEDERAL) - Aorescenta § 6"
ao art. 26 da Lei nll 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que "estabelece as diretrizes e
bases da educação naclonal-, incluindo o
ensino da Introdução à Comunicação de
Massa no currfculo dos ensinos fundamental
e médio.

ÚLTIMA SESSÃO: 09-06-00

N° 1.996/99 (PEDRO FERNANDES) - Inclui no
currfculo escolar do ensino médio e da
educação superior a disciplina "Normas
Gerais de Orçamento e Finanças Públicas".

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-00

N° 2.199/99 (JOSÉ CARLOS VIEIRA) - Acrescenta
parágrafo ao art. 41 da Lei nll 9.615, de 24 de
março de 1998, que "Institui normas gerais
sobre desporto e dá outras providências-o

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-00

N° 2.542/00 (WAGNER SALUSTIANO) Institui a
Segunda-feira de carnaval como DIA
NACIONAL DE ORAÇÃO.

DECURSO:1 I SESSÃO .
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-00

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO· ART 54
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 111)

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 311 combinado com art.132, § 211)

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:

N° 130/95 (ÁLVARO VALLE) - Estabelece normas
sobre a realização de concursos públicos

para admissão de servidores civis no âmbito
da União. (E seus apensados: PLs nlls
995/95 do Dep. Severino Cavalcanti;
1.046/95 do Dep. João Paulo; 1.373/95 do
Dep. Antônio Feijão; 1.926196 do Dep. Airton
Dipp; 2.403196 do Dep. Welson Gasparini).

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-00

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE (Art. 164, § 1°)
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR (art. 164, § 211 e § 3ll)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 2ll)

PROJETO DE LEI:

N° 1.059/99 (LUCIANO PIZZATTO) - Proíbe a
cobrança aos Municípios de energia elétrica
destinada à iluminação pública e permite a
inclusão do custo desta no preço de
fornecimento de energia.

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SEssAo: 15-06-00

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:

N° 11/99 (RICARDO MARANHÃO) - Propãe que a
Comissão de Minas e Energia fiscalize a
Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, em sua atuação na apuração das
causas e responsabilidades pela Interrupção
no fornecimento de energia elétrica que
atingiu, em 11 de março último, as regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Pars.

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-00

REQUERIMENTO DE CPI:

NO 6/99 (NELSON MARQUEZAN) - Requer a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de investigar os reajustes de
preços de medicamentos, materiais
hospitalares e insumos de laboratórios.

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-06-00
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RELAçAo DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O 17:05 Pedro Celso
GRANDE EXPEDIENTE DO MI:S DE JUNHO 17:30 Almir Sá

17:55 Valdir Ganzer
09 61·felra 10:00 Adolfo Marinho 18:20 Aloizio Marcadante

10:25 Agnelo Queiroz 20 31·feira 15:00 Silas Câmara
10:50 Juquinha 15:25 José Aleksandro
11:15 Antônio do Valle 21 4"·feira 15:00 Roberto Rocha
11 :40 Paulo Paim 15:25 Nilo Coelho
12:05 Nilton Capixaba 23 61·feira 10:00 Rainel Barbosa
12:30 Haroldo Lima 10:25 Rubens Bueno
12:55 Aldir Cabral 10:50 Vanessa Grazziotin
13:20 Anivaldo Vale 11 :15 Evandro Milhomen

12 21·feira 15:00 Danilo de Castro 11 :40 Vittorio Medioli
15:25 Confúcio Moura 12:05 Coriolano Sales
15:50 Eduardo Barbosa 12:30 Agnaldo Muniz
16:15 Pauderney Avelino 12:55 Sérgio Reis
16:40 Dr. Hélio 13:20 Wellington Dias
17:05 Gastão Vieira 26 21 • feira 15:00 Amon Bezerra
17:30 Ubiratan Aguiar 15:25 Veda Crusius
17:55 Jandira Feghali 15:50 Ronaldo Cezar Coelho
18:20 Nelson Marguezelli 16:15 Osvaldo Sobrinho

13 31·feira 15:00 Eliseu Moura 16:40 Themístocles Sampaio
15:25 Arolde de Oliveira 17:05 Antonio Kandir

14 41·feira 15:00 Edinho Bez 17:30 José Thomaz Nonõ
15:25 Julio Semeghini 17:55 Fátima Pelaes

15 5" feira 15:00 Luiz Fernando 18:20 Nilson Mourão
15:25 Moroni Torgan 27' 31·feira 15:00 José Carlos Elias

16 61 feira 10:00 Alexandre Santos 15:25 Félix Mendonça
10:25 Sérgio Miranda 28', 4i1·feira 15:00 Nilton Baiano
10:50 Paulo Mourão l"S:2óGerson Peres
11 :15 Aníbal Gomes 29 ?" S'·feira 15:00 Jorge Bittar
11 :40 Júlio Redecker 15:25 Oscar Andrade
12:05 Airton Dipp 30 ~:' 61 ·felra 10:00 Dr. Rosinha
12:30 Nair Xavier Lobo 10:25 Lamartine PoseUa
12:55 Sebastião Madeira 10:50 Udson Bandeira
13:20 Nilmar Ruiz 11:15 Mauro Benevides

19 21 • feira 15:00 Eduardo Seabra 11:4~lEduardo Campos-
15:25 Paulo Octávio 12:05 Badu Picanço
15:50 Ronaldo Vasconcellos 12:30 José Carlos Vieira
16:15 Lúcia Vânia 12:55 Aleaste Almeida
16:40 Pedro Fernandes 13:20 B. Sá
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Em OS de junho de 2000
Quinta-feira

I•COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (arl119, 11 e§1°)

Decurso: 18sessão
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA Última Sessão: 14/06/00
TRATAR DE INSUMOS AGRíCOLAS E

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

Substitutivo (art.119, 11 e§1°)

APROPOSiÇÃO A SEGUIR SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 922/99 •do Sr. Rubens Bueno·
que -dispõe sobre apromoção de apoio à agricuRura
familia~.

RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

Decurso:4Ssessão
Última Sessão: 09/06/00

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA
TRATAR DA QUALIDADE DOS

ALIMENTOS -POTENCIAL
ECONÔMICO EDE RISCOS ÀSAÚDE
HUMANA DE PRODUTOS DERIVADOS

DE MODIFICAÇÃO GENÉTICA

DISCUSSÃO SOBRE OROTEIRO DE TRABALHO A
SER ADOTADO PELA SUBCOMISSÃO

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 1Ohoras

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA

DISCUSSÃO SOBRE OROTEIRO DE TRABALHO A COMISSÃO
SER ADOTADO PELA SUBCOMISSÃO

Local: Plenário 6. Anexo 11
Horário: 10 horas
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PROJETO DE LEI NQ 2.575/00 . do Sr. Fernando PROJETO DE LEI N2 2.805/00 - do Sr. Lincoln Portela·
Marroni • que "dispõe sobre a regulamentação da que "determina a proibição do uso de aparelhos
atividade pesqueira no Estuário da Lagoa dos Patos e celulares em templos religiosos, teatros e cinemas'.
dá outras providências". RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FAse DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:5a Sessão
Última Sessão: 08/06/2000

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 1.826/99 . do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "modifica o Decreto-Lei n9 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que 'complementa e modifica a Lei nll

4.117, de 27 de agosto de 1962', estabelecendo
horários específicos para a veiculação de programas
educativos".
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL

PROJETO DE LEI N!2 2.601/00 - do Sr. Evilásio Farias
que "proíbe a divulgação e cessão de dados e o envio
de material de cunho comercial nos casos que
especifica".
RELATOR: Deputado SALVADOR ZIMBALDI

PROJETO DE LEI N9 2.647/00 - do Sr. íris Simões - que
"dispõe sobre a gratuidade das consultas, por telefone,
sobre as tarifas do serviço de telefonia, móvel ou fixo".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON

PROJETO DE LEI N!! 2.750/00 • do Sr. Alberto Fraga·
que ·unifica os códigos telefônicos de acesso aos
serviços de emergência, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO

PROJETO DE LEI NSl 2.765/00 - do Sr. Sérgio Barcellos
- que "dispõe sobre a adoção de mecanismos de
segurança para declaração de imposto de renda por
meio da Intemet". "
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

PROJETO DE LEI NSl 2.785/00 - da Sra. Esther Grossi 
que "dispõe sobre percentual mínimo de execução de
músicas nacionais pelas emissoras de rádio".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Anexo 11, Plenário 01
Hora: 10 h

A R Requerimentos:

Do Deputado Eduardo Paes • que "solicita seja
convidado o Exm2 Sr. Vice·Presidente da República a
esta Comissão para discussão acerca da Refonna
Política".

B - Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nll 351/1999 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 817/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Atalaia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Campo Erê, Estado de Santa Catarina·.
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.

PROJETO DE LEI N!2 2.446/2000 • do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal • que "dispõe sobre a
transformação de funções comissionadas do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, para adequação
das atividades administrativas e judiciárias".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA.

c - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
50/1995 • do S~"· Paulo Gouvêa - que "acrescenta
parágrafo 39 ao art. 143 da Constituição Federal".
(ApensadQs,: PEC 88/1995 e PEC 209/1995)
RELATOR: 'Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, em
30/11/1999.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15/12/1999.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
49211997· do Sr. Roberto Valadão - que "altera o art. 14
da Constituição Federal, considerando inelegíveis, para
os mesmos cargos, os que tenham sido reeleitos para
os cargos de Presidente da República, de Governadores
de Estado e do Distrito Federal e de Prefeitos".
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(Apensadas: PEC 10/1999, PEC 16/1999, PEC 23/1999,
PEC 26/1999, PEC 64/1999, PEC 75/1999, PEC
99/1999, PEC 624/1998, PEC 628/1998).
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela admissibilidade desta e das
apensadas, com emendas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO (I!I'!
536/1997 • do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
'modifica o artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PP.RECER: pela admissibilidade, nos termos do
substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~

599/1998 • do Sr. Antonio J<andir - que "dispõe sobre a
realização de revisão constitucional dos dispositivos que
menciona e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA ao Deputado José Genofno, em 07/06/2000.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota - que 'altera os
artigos 143 e 144 da Constituição Federal, tornando o
Serviço Militar voluntário e estendendo às polícias
militares El corpos de bombeiros militares a competência
para a formaç-.ão de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, em
30/11/99.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15/12199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l
1/1999 - do Sr. Paulo Octávio - que "altera o art. 53 da
Constituição Federal, que trata da imunidade
pai i;;,mentar".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues. em 16/05/2000.
Os Deputados Marcelo Déda e Geraldo Magela
apresentaram votos em separado, em 16/08/1999.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Ne
511999· do Sr. Caio Riela· que ·dá nova redação aos
alis. 29, I, 11, 111, V e 14, § sg, VI, "o", da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade. '

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
89/1999 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
·cria a Inquirição Prévia de Constitucionalidade de
proposta legislativa ao Sup~emoTribunal Federal".
RELATOR: Deputado JOSE ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~
124/1999 - do Sr, Felix Mendonça. • que "altera o
Capítulo 111 do Tftulo V da Constítuição Federal,
imstituindo a polfci<l civil municipal'.
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
P/\.RECER: pela admissibilidade, com emendas.

o- Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR N!l248Ef1998 - que "disciplina a
perda de cargo público por insuficiência de desempenho
do servidor públíco estável, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Ne 1.541Af1999 • do Senado Federal
(PLS 193/1999) • que "altera a Lei nll 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de
Viação, de modo a incluir, na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a rodovia que
especifica. sob a designação BR·432".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N!i! 2.905/2000 • do Poder Executivo
(MSC 520/2000) - que "altera dispositivos das Leis n~

3.890-A, de 25 de abril de 1961, n25.655, de 20 de maio
de 1971, n2 5.899, de 5 de julho de 1973. nll 9.074, de 7
de julho de 1995, n51 9.427, de 26 de dezembro de 1996
e nl! 9.648, de 27 de maio de 1998 e dá outras
providências". •
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.
PARECER: a ser proferido.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 117/1996· do
Sr. Valdemar Costa Neto· que "altera e inclui serviços
na lista a que se refere o art. SI:! do Decreto-Lei n~ 406,
de 31 de dezembro de 1968, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 220/1998· do
Senado Federal (PLS 219/1995) • que "dispõe sobre o
sigilo das operações de instituições financeiras e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
das emendas da. Comissão de Finanças e Tributação,
nos termos do Substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e
Fernando Coruja, em 19/01/2000.
O Deputado Antônio Cartas Biscaia apresentou voto em
separado em 08/02/2000.

PROJETO DE LEI N!} 1.365/1999 • do Poder Executivo
(MSC 685/1999) • que "altera o Decreto-Lei n2 2.848 de
07 de dezembro de 1940· Código Penal".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação.
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NSl 4.899A11999 - do Poder Executivo
(MSC 107/1'999) - que "altera a redação do art. 32 da Lei
nll 9.311, de 24 de outubro de 1996".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e pela anti-regimentalidade da
emenda apresentada nesta Comissão.

PROJETO DE LEI Nll 2.660B/1996 • do Poder Executivo
(MSC 1288/1996) - que "dispõe sobre o tempo de
direção do motorista de caminhões e ônibus trafegando
em rodovias".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOSO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

E - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI W' 367/1999 - do Sr. Enio Bacoi • que
"regula informações de antecedentes judiciais e dá
outras providências'. (Apensados: PL 368/1999).
RELATOR: Deputado IBRAHIM ASI·ACKEL.
PARECER:, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
nos termos do substitutivo; e pela injuridicldade, má
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do
apensado.

PROJETO DE LEI NSl4.31711998'· do Sr. Remi Trinta·
que "acrescenta inciso ao art. 13 do Decreto-Lei nSl
3.689, de 3 de outubro de 1941 • Código de Processo
Penal".
REtATDR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
30/0512000.

PROJETO DE LEI NSl 3.429A11997 • do Sr. Remi Trinta·
que "altera a redação da Lei nI/9.437, de 29 de fevereiro
de 1997, introduzindo restrições ao porte de armas, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade.
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA PROJETO DE LEI Nlól 3.2n/1997 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que "estabelece o direito de o parlamentar comunicar
se, pessoal e reservadamente, com o cidadão, quando
este se achar preso".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

PROJETO DE LEI NIl1.95211996· do Sr. Luiz Mainardi
• que "altera dispositivo da Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984, que "institui a Lei de Execução Penal".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado lédio Rosa, em 30/05/2000.

PROJETO DE LEI NSl 2.787A11997 • do Sr. Eduardo
Jorge - que "estabelece que o porte de armas de fogo
legal será exclusivo para militares". (Apensados: PL
392/1999, PL 400/1999, PL 479/1999, PL 581/1999, PL
752/1999, PL 796/1999, PL 849/1999, PL 85111999. PL
888/1999, PL 894/1999, PL 946/1999, PL 98211999,
PL 995/1999, PL 998/1999, PL 1028/1999, PL
1038/1999, PL 1044/1999, PL 1061/1999, PL
1073/1999, PL 1153/1999, PL 1154/1999, PL
1156/1999, PL 1245/1999, PL 1269/1999, PL
1486/1999, PL 1505/1999, PL 1566/1999, PL
1591/1999, PL 181111999, PL 1850/1999, PL
1862/1999. PL 1879/1999, PL 1959/1999, PL
2171/1999. PL 2298/2000, PL 2306/2000, PL
2387/2000, PL 248212000, PL 2505/2000, PL
2506/2000, PL 2679/2000, PL 2725/2000, PL
4411/1998).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela aprovação parcial dos PLs nlls
2.679/00,2.387/00 e 2.402/00; pela rejeição dos PLs nRs
2.506/00 e 2.725/00; e pela desapensação dos PLs nlls
2.306/00 e 2.505/00. todos apensados a este. Pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
méríto, pela aprovação deste e dos demais apensados,
nos termos do substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e José
Genoíno, em 30/05/2000.

PROJETO DE LEI N!! 629/1995 • do Sr. Enio Sacci •
que "modifica o art 484 do Decreto-Lei n2 3.689, de 3 de
outubro de1941 • Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos DSKlutados lédio Rosa e
Mendes Ribeiro Filho, em 30/05/2000.

PROJETO DE LEI NQ 1.736B/1996 - do Sr. Jair
Bolsonaro ~ que ·proíbe o uso de vocábulos
estrangeiros nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e. no mérito, pela
rejeição.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
4.831-C/1990 - que "dispõe sobre o funcionamento de
Banco de Olhos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
VISTA ao Deputado Femando Coruja, em 23/05/2000.
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TRAMITAÇÃO ORDINÁR'A

PROJETO DE LEI Na 616/1995 - do Sr. Valdemar Costa
Neto - que ·dispõe sobre a criação de um selo único,
válido em todo o País, com o intuito de garantir acesso
privilegiado aos portadores de deficiências físicas·.
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
com emendas e subemendas.

PROJETO DE LEI Na 1.321/1995 - do Sr. Remi Trinta 
que ·estabelece normas para o processo de adoção e
utilização do livro didático nas escolas das redes plÍblica
e privada, do ensino fundamental e médio em todo o
País, e dá outras providências·. (Apensados: (PL 1569
11996, PL 1573/1996, PL 1699/1996).
RELATOR: Deputado CAIO RIELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas.

PROJETO DE LEI N'a 3.334A11997 - do Sr. Paulo Paim 
que -acrescenta parágrafo (mico ao art. 31 do Decreto
Lei na 5.452, de 1a de maio de 1943 - Consolidação das
Leis do Trabalho, proibindo anotações desabonadoras
na Carteira de Trabalho e Previdência Social·.
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: péla constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, com subemendas.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
30/05/2000.

PROJETO DE LEI NSl 3.480A/1997 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre o Atendimento Preferencial e
Obrigatório ao Idoso nos diferentes níveis de atenção à
saúde, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e FamOia, com
subemendas.
VISTA ao Deputado Coriolano Sales, em 3010512000.

PROJETO DE LEI N!l 3.528/1997 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que "altera dispositivos da Lei nll 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em
edifICaÇões e as incorporações imobiliárias·.
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em
30/05/2000.

PROJETO DE LEI Na 3.nSAl1997 - do Sr. Walter
Pinheiro· que "acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nQ
8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA ao Deputado lédio Rosa, em 31/05/2000.

PROJETO DE LEI Na 4.60811998 - do Sr. Nelson
Marquezelll· que "dá nova redação ao artigo 213 da Lei
nll 6.015, de 31 de dezembro de 1973·.
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito pela rejeição.
VISTA ao Deputado Osmar Serraglio, em 06/0612000.

PROJETO DE LEI N2 4.678/1998 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "modifica a redação do § 42 do art. 24 da
Lei n24.541, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e
Fernando Coruja, em 06/06/2000.

PROJETO DE LEI Na 481/1999 - do Sr. Enio Bacoi - que
·isenta do pagamento de taxas para obtenção de 2A via
de documentos públicos 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
provid6nciss"•
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislativa e, no méritof pela aprovação, nos
termos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI Na 498/1999 - do Sr. Enio Bacoi - que
'permite no procedimento sumaríssimo, apresentar rol
de testemunhas no início da audiência e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa, a no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI NQ 1.06611999 - do Sr. Rubens
Bueno - que ·acrescenta parágrafo ao art. 179 da Lei nll

5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil - determinando a suspensão dos prazos judiciais
iguais ou inferiores a um qüinqüfdio".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, com
emendas.
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A VIS O 5 Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

PROPOSiÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 18 Sessão
Ú/limá Sessão: 14/0612000

DE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

'Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SSAO.

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NS! 66-8/1999 - da Sra. Iara Bernardi
- que Mdispõe sobre a criação de Programa de
Orientação Sexual, de Prevenção das DSTIAIDS e do
Uso Abusivo de Drogas e dá outras providências.
RELATOR: JOSÉ DIRCEU

Decurso: 48 Sessão
Última Sessão: 09/06/2000

Projetos de Lei (art. 119, I)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicldade e Mérito:

PROJETO DE LEI N1l1.920/99 - do Senado Federal
(PLS 482/99) • que "altera o art. 10 da Lei nll 9.504, de
30 de setembro de 1997, ampliando o número máximo
de candidaturas passfveis de registro pelos partidos
polrticos nas-eleições-Iegislativas em todos es-níveis-4a
Federação". (Apensados os Pis nl!s 1.321/99 e
1.752/99)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

B - Da, Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nl! 2.107-Al1999 - do Senhor Alberto
Mourão· que "modifica o inciso VIII do artigo 231 da Lei
n° 9.503197, para prever como penalidade a apreensão
do vefculó". (Apensados os PLs nQs 2.339/2000 e
2451/2000) ~.

RELAT0R:'Oeputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI N~ 2.510/2000 :' do Senhor Alberto
Fraga - que "dispõe sobre a sede das Confederações
Desportivas amadoras e profissionais e dá outras
providências"•
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI Nº 488/1999 - do Senhor Enio Bacol 
que "dá ao revelo direito de ser intimado pessoalmente
da sentença e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI N2 489/1999 - do Senhor Enio Bacci •
que "fixa prazo para citação por edital em 60 (sessenta)
dias e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI Nl? 2.833/1997 - da Senhora lfdia
Quinan • que "dispõe sobre a obrigatoriedade dos
hospitais públicos e privados disporem de capelania".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS"

PROPOSiÇÕES EM fASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕESY

Decurso: 2a Sessão
Última Sessão: 13/06/2000)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMIssAO

PROJETO DE LEI N2 173/99 - do Sr. Mendes Ribeiro
Filho - que "dispõe sobre o procedimento de reserva de
terras para comunidades indígenas que não estejam
ocupando as terras que seriam de sua ocupação
tradicional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MÁRCIO BITTAR
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CONVIDADOS:
Professor EDUARDO DE OLIVEIRA - Membro do
Congresso Nacional Afro-Brasileiro - CNAB;
Professora MARIA DE LOUROES TEODORO •
Professora da UnB e membro do Congl'8lSO
Nacional Afro-Brasileiro - CNAB;
Professora ELIANE INOC~NCIO - Escritora e
Deputado MARCELO BARBIERI - Autor do Projeto
de Lei nQ 3.892/97

TEMA:
"Debate sobre a matéria objeto do Projeto de Lei nll

3.892/97, do Sr. Marc:elo Barbleri, que 'dispõe sobre a
oficialização no territ6rio nacional do Hino à Negritute"'.

~

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10 horas

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AUDI~NCIA PÚBLICA
COM A PAR1"'C\PAÇ"O DA. COM\SSÃO

DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo

Local: Plenário 4, Anexo 1\
Horário: 10 horas

TEMA:
"DiscU88Io sobre a matéria de que trata o Projeto de Lei
4.434198, do Sr. Luiz Carlos Hauly, que 'Altera
dispositivos da Lei nll 9.317, de 1996, que institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e daS Empresas de
pequeno Porte - SIMPLES', com enfoque especial à
C\~ da adesão da~a ~a 'ai) S\t.\tA"na
SIMPLES·.

CONVIDADOS:'
Deputado LUIZ CARLOS HAULY - Autor do Projeto
de Lei nfl 4.434198;
Sr. JOÃO DONADOR - Coordenador Geral de
Legislação e Normas da Secretaria de Previdência
Social Ministério da Previdência e Assistência
Social;
Sr. RICARDO PINHEIRO • Secretário-Adjunto da
Secretaria da Receita Federal Ministério da
Fazenda;
D89utado S(LVIO TORRES - Relator do Pro\eto de
Lei nll 4.434198, na Comissão de Finanças e
Tributação
Sr. GUILHERME SAMPAIO - Representante da
Associação Brasileira de Educação Infantil;
Sr. IZALCI LUCAS FERREIRA
Representante da federação interestadual das
escolas particulares e
Deputada ESTHER GROSSI

AUDiêNCIA PÚBLICA

DE
(5

FASE
EMENDAS,

EM
DE

AVISOS

PROJETO D~ LEI NR 2.491/00 - do Sr. Léo Alcântara 
que "dispõe sobre a aplicação de parcela do lucro
Irquido das empresas em projetos ambientais' _
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA.

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

DeculSo: 58 sessão
Última sessão: 08/06/00

DeculSo:1·sessão
Última sessão: 14/06/00

Projetos dá Lei (aft. 119, I e § 1°)

PROJETO DE: LEI N'l1.4n-A/99 - do Sr. Antônio Carlos
Konder Reis e outros - que "dispõe sobre o Programa
Grande Fronteira cio MERCOSUL".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI (AVOCADO)

AUDIÊNCIA PÚBLICA
COM A PARTICIPAÇÃO DA FRENTE

PARLAMENTAR DA PESCA E
AQOICULTURA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

TEMA:
pOLíTICA PESQUEIRA NACIONAL

CONVIDADOS:
Oeputado PEDRO EUG~NIO - Frente Parlamentar
da Pesca e Aqüicultura
GIÁCOMO VICENTE PERCIAVALLE - Presidente
do Conselho Nacional da Pesca Empresarial •
CONEPE

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 10h
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Projetos de Lei (art. 119, I e § 1° )

Decurso: 3· Sessão
Última Sessão: 12/06/00

PROJETO DE LEI NII 3.137·/V97 - do Sr. Cláudio
Cajado - que "dispõe sobre o exame preventivo de
acuidade visual nos estabelecimentos públicos de
ensino fundamental". (Apensados: PLs nlls 3.394/97,
1.358199 e 1.937199)
Relator: Deputado Raimundo Gomes de Matos

A V I S O S CONVIDADOS:

PROPOSiÇÕES EM FASE DE DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY, Autor do

O Proleto
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESS ES) JOAO DONADOR, Coordenador Geral de

Legislação e Nonnas da Secretaria de Previdência
Social
RICARDO PINHEIRO, Secretário-Adjunto da
Secretaria da RECEITA Federalf
Deputado Silvio TORRES, Relator do PROJETO
GUILHERME SAMPAIO, Representante da da
Associação Brasileira de Educação Infantil
IZALCI LOUCAS FERREIRA, Representante da
Federação Interestadual das Escolas Particulares
Deputada ESTHER GROSSI

PROJETO DE LEI NIl681-A/99 - do Sr. Freire Júnior
que "toma obrigatória a publicação da letra do Hino
Nacional e a estampa da Bandeira Nacional nos
cadernos escolares e dá outras providências".
( Apensados: PLs nlls 1.533199 e 1.656/99)
RELATOR: Deputado Gestão Vieira

PROJETO DE LEI NR 2.292-Al2000 - do Senado
Federal (PLS nll 427/99) - que "altera a denominação
do Aeroporto Internacional de Macapá".
RELATORA: Deputada Miriam Reid

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOS/ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEaRA
.EMIENDAS APRIESIENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SSAo.

PROJETO DE LEI NR 1.503/99 - do Sr. Ursicino
Queiroz - que "dispõe sobre o ensino e as ações de
prevenção da 'morte súbita'".
Relator: Deputado Eduardo Seabra

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Local: Plenário 4, Anexo"
Horário: 1Oh

AUDIÊNCIA PÚBLICA
COM A PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO

DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO '

TEMA: ,
PROJETO DE LEI NR 4.434198, :COM ENFOOUE
ESPECIAL À QUESTÃO DA ADESÃO DA PRÉ
ESCOLA AO SIMPLES

A V I S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3· Sessão
O/limo dia: 12/06/00

Projetos de Lei (art119, I e § 1°)

A • Da Análise .da Adequaçlo Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI NR 2.850-AI97 - do Sr. Romel Anfzio 
que "institui sistema de bolsas de estudo para
estudantes de n{vel superior portadores de deficiência e
com insuficiência de recursos". (Apensado: PL nSl

1.717/99)
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA

PROJETO DE LEI NR 467-Al99 - do Sr. Coriolano sales
• que "altera a Lei nll 1.060, de 05/02150, que estabelece
normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, para conceder a gratuidade do exame de
DNA. nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado DR. EVILÁSIO

PROJETO DE LEI NII 1.404-Al99 - da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre incentivo fiscal a viagens de
intercâmbio cultural".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATIOS

PROJETO DE LEI NR 2.359-AlOO • do Sr. Olfmpio Pires •
que "Institui o ano de 2002 como 'Ano Nacional Carlol
Drummond de Andrade', e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÁO
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B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NII 4.221-N98 • do Sr. João
Fassarella - que "altera a Lei nll 9.530, de 10 de
dezembro de 1997, para exoluir o Fundo Nacional de
Assistência Social e o Fundo Nacional da Criança e do
Adolescente da regra de destinação de superávits para
a amortização da dívida pública federa'-. (Apensado:
PL n2 4.281/98)
RELATOR: Deputado FEITER JÚNIOR

PROJETO DE LEI NII 1.966-B/96 - do Sr. Antônio do
Valle - que "acrescenta parágrafo 311 ao artigo 23 da Lei
nl! 6.212, de 24 de julho de 1991, que reduz encargos
sociais em 50% para o trabalho avulso ou temporário de
natureza rural ".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO

PROJETO DE LEI NII 1.440-A/99 -do Sr. Freire Júnior 
que "altera o inciso I do art. 20 da Lei nl! 8.036, de 11 de
maio de 1990, para pennitir a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
independentemente da iniciativa da rescisão sem justa
causa do contrato de trabalho". (Apensado: PL n2

2.224/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI NII 2.247-A199 - do Sr. Rubens Bueno
- que "dispõe sobre a criação de áreas de livre comércio
em municípios localizados na faixa de fronteira, nas
condições que estipula ".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador •
FAT".

CONVIDADO:

- Sr. FRANCISCO GROS - Presidente do BNDES.

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Local: Plenário i6 - Anexo 11
Horário: 10 horas

A • Proposições sujeitas à apreciaçio
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI nS! 2.253/99 - do Sr. Sérgio Novais 
que "acrescenta parágrafo ao art. 23 da Lei nll 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, que 'dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI nll 2.238199 - do Sr. Waldir Pires 
que "institui o Programa Permanente de Combate à
Seca - PROSECA."
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 10)

Decurso: 38 Sessão
Última sessão: 1216100

AS PROPOS/ÇOES A SEGUIR SOMENTE
RECEBERAO EMENDAS APRESENTAOAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI NQ 585/99 - do Sr. Régis Cavalcante 
que "dispõe sobre a exigência de exame psicológico
para professores e alunos de modalidades esportivas
sob a denominação de artes marciais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL EFAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 09/06/00)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI NQ 3.613/93 - do Sr. Carlos Nelson •
que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI N2 31/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dá nova redação ao inciso I do art. 22da Lei n28.287,
de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a
concessão do benetrcio do seguro-desemprego a
pescadores artesanais durante os períodos de defeso".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI NSI 859/99 - do Sr. Aldo Rebelo •
que "toma obrigatório o exame prévio de DNA para
a cremação de cadáveres".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso:Sasessão
Última Sessão: 08/06/00

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NQ 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "dispõe sobre o indice a ser aplicado nos
reajustes dos benefícios da Previdência Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI NSI 3.994-Al97· do Sr. Enio Bacci •
que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches
públicas para crianças portadoras de deficiência trsicas
e mentais e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N9 540·Al99 • do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à Lei n28.242, de
12 de outrubro de' 1991, destinando dois por cento da
arrecadação das loterias ao Fundo Nacional para a
Criança e o Adolescente'.
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI NII 1.721-A/99 • do Sr. Agnelo
Queiroz - que "Dispõe sobre o funcionamento de
piscinas coletivas e públicas e dá outras providênicas".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI NSI 1.929/99 - da S.... Lídia Quinan •
que "acrescenta dispositivos à Lei nll 7.853, de 24 de
outubro dEE 1989, a fim de dispor sobre intennedJação do
trabalho do deficiente trsico por parte das entidades
assistenciais".
RELATORA: DeputadaTETÉBEZERRA

PROJETO DE LEI N!l1.938/99· do Sr. Enio Bacol - que
'altera a Lei nl! a.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente, definindo a permanência
de intemos nas FEBEMs, exclusivamente para menores
de 18 anos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CELSO GIGLIO

PROJETO DE LEI NIl 2.054199 - do Sr. Wanderley
Martins· que "introduz parágrafo no art. 74 e no inci$o
VII do art. 81 da Lei nll 8.069, de 13 de julho de 1990
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente".
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO

PROJETO DE LEI NI! 2.119/99 - do Sr. Wagner
Salustiano· que "dispõe sobre incentivo fiscal para
ajuda a crianças e famOias carentes·.
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO

PROJETO DE LEI NQ 2.182199 • do Sr. Djalma Paes·
que "acrescenta parágrafo ao art. 103 da lei nSl 6.069,
de 13 de julho de 1990 - estaMo da Criança e do
Adolescente, dispondo sobre antecegentes delituosos
após os dezoito anos de id~de'. •
RELATORA: Deputada LUCIAVANIA

PROJETO DE LEI NSI 2.192199 • da S.... Mirlam Reid •
que "altera artigos da Lei nSl 8.069, de 13 de julho de
1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente - relativos
à orientação vocacional de adolescentes em conflito
comalei'.
RELATORA: Deputada LíDIA QUINAN

PROJETO DE LEI NR 2.28S199 • do Senado Federa'
(PLS 241/99)· que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LfDIA QUINAN
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PROJETO DE LEI N2 2.335/00 • do Sr. Freire Jónior •
que 'altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nll 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI Nll 2.383/00 - do Sr. Gastão Vieira 
que 'altera o art. 180 da Lei nll 8.069, de 13 de julho de
1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente • e dá
outras providências.
RELATORA: Deputada LÍDIA QUINAN

PROJETO DE LEI NIl 2.566/00 • do Sr. Nilson Mourão·
que 'acrescenta artigo à Lei nll 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente'
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI Nll 2.608/00 - do Sr. Pedro
Femandes • que 'Dispõe sobre a adoção, pelas
instituições e profissionais de saúde, do Prontuário
Médico Obrigatório· PMO, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI Nll2.724/oo • do Sr. Carlos Mosconi 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios
farmacêuticos colocarem os preços de medicamentos
em suas propagandas comerciais".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NIl 2.726100 - do Sr. Gustavo Fruet·
que "dispõe sobre a adequação do pessoal de
enfermagem nos hospitais privados'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI Nll 2.740100 - do Senado Federal
( PLS ng 258/99) • que "institui a obrigatoriedade de
prestação de atendimento cirurgico-plástico a
portadores de defeitos físicos causadores de sofrimento
moral relevante".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI Nll 2.802100 - do Sr. Nelo Rodolfo •
que 'toma obrigatória a realização de exames para
detecção precoce do câncer de pr6st~ta nas unidades
que mantêm convênio com o Sistema Uníco de Saúde •
SUS'.
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI Nll 2.807/00· do Bispo Wanderval •
que "Dispõe sobre a concessão de cesta básica mensal
aos aposentados e pensionistas que percebam até dois
salários mínimos mensais".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI Nl! 2.816/00· do Sr. Rubens Bueno·
que 'Altera a redação do art. 126 da Lei ni 8.213, de 24
de julho de 1991, para determinar prazo para
julgamento de recursos interpostos junto ao Conselho
de Recursos da Previdência Social".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI Ng 2.821/00 • do Sr. Nelo Rodolfo •
que "Institui a Carteira de Prevenção do Câncer
Ginecológico e Mamário, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI Nll 2.835/00 • do Sr. José Carlos
Coutinho • que 'pennite o desconto do Imposto de
Renda a pagar, de despesas com a manutenção de
excepcionais".
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI Nll 2.877/00 - do Senado Federal
( PLS ng327199) • que 'dispõe sobre a gratuidade da
realização de exames de Código Genético (DNA) para
instruir processos de reconhecimento de paternidade"
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI Nll 2.879/00 - do Senado Federal
( PLS n2 474/99) • que 'institui o Dia Nacional de
Vacinação contra Hepatite B".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Nº 2.903/00 - da Sr-. Luci Choinacki
- que 'assegura ações da saúde no ambiente domiciliar'
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

'"PUBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABA/XO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 08/06/2000

PROJETO DE LEI Nll 2.297/2000 - do Sr. Marcos Rolim
• que 'altera a Lei nll 8.9B7, de 13 de fevereiro de 1995,
e a Lei nl! 9.472, de 16 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

Decurso: 48 sessão
Última Sessão: 09/06/2000

PROJETO DE LEI N1l214/99 • do Sr. Ricôlxdo Barzoim 
que 'dá nova redação ao parágrafo segundo do artigo
224 da Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-lei
nl! 5.452, de 1l! de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 3 30941

PROJETO DE LEI NS! 2.033/99 - do Sr. Jair Meneguellí 
que "acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, para descaracterizar a sucessão de
empregador no caso que menciona e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

Decurso:1a sessão
Última Sessão: 14/06/2000

PROJETO DE LEI N2 2.241/99 - do Sr. Adolfo Marinho·
que "altera a Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que 'dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos previstos no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras providências',
prevendo o ressarcimento dos usuários que realizarem
investimentos visando à expansão da rede de serviços
públicos, na forma que determina".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINEITI

PROJETO DE LEI N2 2.463/2000 - do Sr. Pedro Canedo
- que "altera os prazos de validade do Certificado de
Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de
Débito junto ao INSS".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

COMISSÃO DE ViAÇÃO E"
TRANS~ORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DO DIA 09/06/2000

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICD)

PROJETO DE LEI N2 695-A/99 • do Sr. Dr. Hélio - que
"altera a redação do art. 10 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N2 2.766/00 - do Sr. Odelmo Leão 
que "altera a Lei nS! 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor
sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação·.
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI Nll 2.891/00 - do Senado Federal
(PLS nll 380/99) - que "altera dispositivos da Lei nQ

9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, de modo a permitir dispensa de exame de
saúde a categorias profissionais específicas".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO

Substitutivo (~rt~ '1'19, 11, do RlCD)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERt-l0
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N!! 2.232/99 - do Sr. Miro TeixEíira ~

que ·promove alterações na Lei n!l 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trân~ilo

Brasileiro·.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROflll0NTE

PROJETO DE LEI N2 2.646/00 • do Sr. Pedro Celso·
que "altera a Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Bresileiro, par.E',
estabelecer obrigatoriedade de interposição de recumo,
nos termos que específicf\".
RELATOR: Deputado MARIO NEGROMONTE

PROPOSiÇÕES EM FA~E DE
RECEBIMENTO DE EMEI~DA.S (5 SESSÓE§»)

Decurso:fGS8$$ão

Última ses$ãa: 'j/d..(JI{j.(j(J

Substitutivo (ôlrt. '119, 11, do RICD)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N9 1.878/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
• que "dispõe sobre o tempo de direção dos mOloristSls
rodoviários de transporte de carga".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

Decurso: 5@ ~@~~iJ@

Última sessão: OfJU)~.(J@

Substitutivo (filrt. '1i9, 11, do RICO)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N!! 1.515/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
• que "altera o art. 130 da Lei n2 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL 3.561/97

ESTATUTO DO IDOSO

Local: Plenário 13 Anexo 11
Horário: 10h

Elaboração do roteiro dos trabalhos.

PROJETO DE LEI Nll 3.561, DE 1997 • do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências". (Apensados: PL's nQs 183/99,
2.420/00,2.421/00.2.426/00 e 2.427/00).
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 2.186196

ASBESTOIAMIANTO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE .. DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOfS)

Decurso: 5 Sessão
Última sessão: 08.OS.00

Projetos de Lei (Art. 119, 1e § 1°)

PROJETO DE LEI N!l 2.186, DE 1996 • dos Srs.
Eduardo Jorge e Fernando Gabeira • que "dispõe sobre
a substituição progressiva da produção e da
comercialização de produtos que contenham
asbesto/amianto, e dá outras providências". (Apensado:
PL nll 1.423/99).
RELATOR: Deputado JOÃO RIBEIRO.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-G/96 - PRECATÓRIOS

(SUBSTITUTIVO DO SENADO)

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (10
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 58 Sessão
Última sessão: 15.06.00

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de
Emenda à Constituição n2 407-G, de 1996 - que "altera
a redação do artigo 100 da Constituição Federa'".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 - AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASe DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Última sessão: 09.06.00

(PRAZO PRORROGADO POR DECISÃO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS POR

MAIS 5 SESSÕES).
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Substitutivo (Art, 119, 11 e§1°)

PROJETO DE LEI N2 1.615·A, DE 1999 • do Poder
Executivo • que 'dispõe sobre acriação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transportes, e dá outras providências',
(Apensado: PL nl! 3.093/00).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

CPI· OCUPAÇÃO DE TERRAS
, A

PUBLICAS NA AMAZONIA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 10 horas

Apreciação de Requerimentos.

111 •COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E

FISCALIZAÇÃO

local: Plenário 02, Anexo 1/

Horário: 1Oh

A•Relatórios:

Análise do Relatório de, Acompanhamento do Plano
Plurianual relativo ao exercfcio de 1998 eà execução
acumulada no perfodo de 1996 a199~.

RELATOR: OeputadoOSVAlOO COELHO
voro: com apreciações erecomendações ao Relatório.

Apreciação do Relatório às emendas apresentadas ao
Projeto de Decreto Legislativo que 'aprova as Contas do
Governo Federal relativas ao exercício de 1997'.
RELATOR: Senador EDISON LOBÃO.
voro: pela rejeição das emendas apresentadas.

B•Requerimentos:

Do Sr. João Coser que 'solicita a criação de
Subcomissão destinada areformular epropor alterações
à Resolução n9 02, de 1995, do Congresso Nacional,
com vistas a incorporar às normas pertinentes, as
moeJnicaçÕ9S necessárias àdinâmica atual do processo
orçamentário'.

Do Sr. Virgflio Guimarães que 'solic~a seja convidado o
Ministro da Ciência e Tecnologia a comparecer ao
Plenário da Comissão, a fim de apresentar os novos
fundos setoriais relativos àsua área de atuaçãon

•

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL

NAS SECRETARIAS DAS COMISSOES.. ' .
. HORARIO: DE 09:00 AS 12:00 E13:30 AS 18:30
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Em 09 de junho de 2000
Sexta-feira

Junho de 2000

I•COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,
POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2asessão
Oltima Sessão: 14/06/00

Substitutivo (art. 119, 11 e§1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.575/00 • do Sr. Fernando
Marroni • que Idispõe sobre a regulamentação da
atividade pesqueira no Estuário da Lagoa dos Patos e
dá outras providênciasl

•

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISOS

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
COMISSÃO DE SEGUNDA.FEIRA (DIA 12/06/2000)
PROJETO DE LEI N2 922199 •do Sr. Rubens Bueno •
que Ndispõe sobre a promoção de apoio à agricultura
familiarl

•

RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

Decurso: 58 sessão
ÚftimaSessão:09/06/00

Substitutivo (art. 119, 11 e§1°)

Projetos de Lei (arl119l Ie§1°)

PROJETO DE LEI Nº 2.300/00 • do Sr. Clernentino
Coelho· que ·modifica aLei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, que 'regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial" estendendo aproteção conferida
pelo registro de marca ao seu uso na Internet'.
(Apensado oPL nl! 2.535/00)
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
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PROJETO DE LEI NQ 2.401-A/00 - do Sr. José Ronaldo
• que "acrescenta o art. 182·A à Lei n29.472, de 16 de
julho de 1997'.
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI N2 2.719/00 • do Sr. Djalma Paes·
que "estabelece a obrigação, para as emissoras de
rádio e de televisão, de divulgarem listas de foragidos
da Justiça'.
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N2 2.864/00 • do Sr. Lujz Sérgio· que
"dispõe sobre o cancelamento da cobrança de valores
questionados pelo usuário dos servis:os de telefonia".
RELATOR: Deputado PAULO OCTAVIO

PROJETO DE LEI NI! 2.898/00 - do Sr. João Caldas •
que "dispõe sobre a vedação às prestadoras de serviços
de telecomunicações de utilizar números de código
coincidentes com os números de Partidos Políticos
Brasileiros".
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NI! 5.676/90 - do Sr. Eduardo Jorge·
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação
de programas televisivos que possibilitem aos
deficientes auditivos a sua compreensão ".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso: 1a Sessão
Última Sessão: 15/06/2000

Substitutivos (art. 119, Ue § 1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMEENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/ssAo.

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nl/66-B/1999 - da Sra. Iara Bernardi
• que "dispõe sobre a criação de Programa de
Orientação sexual, de Prevenção das DST/AIDS e do
Uso Abusivo de I;>rogas e dá outras providências.
RELATOR: JOSE DIRCEU

Decurso: 4· Sessão
.Última Sessão: 12/06/2000

Pr~jetos de Lei (art: 119, I )

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI NI! 1.920/99 • do Senado Federal
(PLS 482/99) - que 'altera o art. 10 da Lei nll 9.504, de
30 de setembro de 1997, ampliando o nómero máXimo
de candidaturas passlveis de registro pelos partidos
políticos nas eleições legislativas em todos os níveis da
Federação". (Apensados os Pis n\ls 1.321/99 e
1.752/99)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art, 54, I):

PROJETO DE LEI Nl/2.107-A/1999· do Senhor Alberto
Mourão· que 'modifica o inciso VIII do artigo 231 da Lei
nO 9.503/97, para prever como penalidade a apreensão
do veículo". (Apensados os PLs nl/s 2.33912000 e
2451/2000)
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR

PROJETO DE LEI NR 2.510/2000 • do Senhor Alberto
Fraga • que ·dispõe sobre a sede das Confederações
Desportivas amadoras e profissionais e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEB=RAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DeSTA
COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nl/488/1999 • do senhor Enio Bacci •
que "dá ao revelo direito de ser intimado pessoalmente
da sentença e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI N2 489/1999 • do Senhor Enio Sacci •
que "fixa prazo para citação por edital em 60 (sessenta)
dias e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI N!l 2.833/1997 • da Senhora Lfdia
Quinan • que ·dispõe sobre a obrigatoriedade dos
hospitais públicos e privados disporem de capelania".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA· FEIRA (12/06/2000)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NQ 247·Al99 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "Implementa medidas de segurança para
o manuseio de combustíveis destinados a veículos
automotivos rodoviários".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI NQ 2.634/2000 - do Sr. Luiz
Sittencourt - que "dispõe sobre exposição de
'mformações dos elire'ltos e eleveres elo cliente nas
agências bancárias de todo o país'. ,
RELATOR: Deputado EXPEDITO JUNIOR

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2B Sessão
Última Sessão: 13/06/2000)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N2 173/99 - do Sr, Mendes Ribeiro
Filho - que "dispõe sobre o procedimento de reserva de
terras para comunidades indígenas que não estejam
ocupando as terras que seriam de sua ocupação
tradIcional, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MÁRCIO SITIAR

COMISSÃO DE ECONOMIA,.. , '

INDUSTRIA ECOMERCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1· sessão
Última sessão: 14/06/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NQ 1.477-Al99· do Sr. Antônio Carlos
Konder Reis e outros • que "dispõe sobre o Programa
Grande Fronteira do MERCOSUL".
RELATOR: Deputado ENIO SACCI (AVOCADO)

Decurso:SBsessão
Úffimasessão:08106100

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI NQ 2.491/00 - do Sr. Léo Alcântara
que "dispõe sobre a aplicação de parcela do lucro
líquido das empresas em projetos ambientais'

RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA EDESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 12106/2000)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI N2 73/99 - da Sra. Nice Lobão 
C\ue "dispõe sobre o ingresso nas universidades federais
e estaduais e dá outras providencias·.
Relator: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a Sessão
Última Sessão: 12/06/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
.

PROJETO DE LEI NI! 3.137-A/97 - do Sr. Cláudio
Cajado - que "dispõe sobre o exame preventivo de
acuidade visual nos estabelecimentos públicos de
ensino fundamental". (Apensados: PLs n2s 3.394/97,
1.358/99 e 1.937/99)
Relator: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE LEI N!l 681·A/99 - do Sr. Freire Júnior
que "torna obrigatõria a publicação da letra do Hino
Nacional e_ a estampa-da---Bandeira--Nacional -nos
cadernos escolares e dá outras providências".
( Apensados: PLs n!ls 1.533/99 e 1.656/99)
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA

PROJETO DE LEI NI! 2.292-Al2000 - do Senado
Fed~ral (PLS n!l 427/99) - que "altera a denominação
do Aeroporto Intemacional de Macapá".
RELATORA: Deputada MIRIAM REID

Substitutivos (art. 119, 1\ e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS-[)E~A
COMISSÃO-. ------

PROJETO DE LEI N!l 1.503/99 - do Sr. Ursicino
Queiroz - que "dispõe sobre o ensino e as ações de
prevenção da 'morte súbita"'.
Relator: Deputado EDUARDO SEABRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V 1505

PROPOSIÇÕES EM FASE- DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕ ES)

Decurso:3a Sessão
Último dia: 13/06/00

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, li):

PROJETO DE LEI NQ 2.850-A/971. do Sr_ Romel Anízio
que "institui sístema de bolsas de estudo para
estudantes de nível superior portadores de deficiência e

com insuficiênci~ de recursos·. (Apensado: PL nS!
1.717/99)
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA

PROJETO DE LEI NS! 467·Al99 - do Sr. Coriolano Sales
- que "altera a Lei n2 1.060, de 05/02/50, que estabelece
normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, para conceder a gratuidade do exame de
DNA, nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado DR. EVILÃSIO

PROJETO DE LEI NS! 1.404-A/99 • da Sra. Nair Xavier
Lobo - que "dispõe sobre incentivo fiscal a viagens de
intercâmbio cultural".
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS

PROJETO DE LEI N!l2.359-A100 - do Sr. Olímpio Pires·
que "institui o ano de 2002 como 'Ano Nacional Carlos
Drummond de Andrade', e dá outras providências'.
HELATOR:--Depuiâdo jOSÉ MILlTÃO

B - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI NIl 4.221-A/98 • do Sr. João
Fassarella - que "altera a Lei nl! 9.530, de 10 de
dezembro de 1997, para excluir o Fundo Nacional de
Assistência Social e o Fundo Nacional da Criança e do
Adolescente da regra de destinação de superávits para
~t amoM_ação...da-dí-llida-pébliea-federaP7--(Apensado:
PL nS! 4.281/98)
RELATOR: Deputado FElTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI NS! 1.966-8/96 - do Sr. Antônio do
Valle - que "acrescenta parágrafo 32 ao artigo 23 da Lei
n9 8.212, de 24 de julho de 1991, que reduz encargos
sociais em 50% para o trabalho avulso ou temporário de
natureza rural u.

RELATOR: Deputado JOÃO PAULO

PROJETO DE LEI N2 1.440-A/99 ·do Sr. Freire Júnior 
que "altera o inciso I do art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de
maio de 1990, para permitir a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Servl~

independentemente da iniciativa da rescisão sem justa
causa do contrato de trabalho". (Apensado: PL n!l
2.224/99)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO

PROJETO DE LEI N2 2_247-A/99· do Sr. Rubens Bueno
- que "dispõe sobre a criação de áreas de livre comércio
em municípios localizados na faixa de fronteira, nas
condições que estipula".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT
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COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 4a Sessâo
Última sessão: 1216/00
AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 585/99 - do Sr. Régis Cavalcante 
que "dispõe sobre a exigência de exame psicológico
para professores e alunos de modalidades esportivas
sob a denominação de artes marciais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

COMISSÃO DE SEGURIDADE,
SOCIAL EFAMILlA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessâo
Última Sessão: 15/06/00

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI NlI 3.613/93 - do Sr. Carlos Nelson 
que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI NQ 31/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dá nova redação ao inciso I do art. 2e da Lei n2 8.287,
de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a
concessão do benefício do seguro-desemprego a
pescadores artesanais durante os períodos de defeso".
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI NI2 859/99 - do Sr. Aldo Rebelo •
que "toma obrigatório o exame prévio de DNA para
a cremação de cadáveres".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

Decurso: 58 sessão
Última Sessão: 09/06/00

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nr;? 2.539/96 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que 'dispõe sobre o índioe a ser aplicado nos
reajustes dos benefícios da Previdência Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO .

PROJETO DE LEI Ng 3.994-A197 - do Sr. Enio Bacoi 
que "dispõe sobre a reserva de vagas nas creches
públicas para crianças portadoras de deficiência físicas
e mentais e dá outras providências".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI Ng S40-A199 - do Sr. Paulo José
Gouvêa· que "acrescenta dispositivo à Lei n2 8.242, de
12 de outrubro de 1991, destinando dois por cento da
arrecadação das loterias ao Fundo Nacional para a
Criança e o Adolescente".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE LEI N2 1.721-N99 • do Sr. Agnelo
Queiroz - que "Dispõe sobre o funcionamento de
piscinas coletivas e públicas e dá outras provídênicas".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI Nll 1.929/99 - da sra. Lídla Quinan 
que "acrescenta dispositivos à Lei nll 7.853, de 24 de
outubro de 1989, a fim de dispor sobre intermediação do
trabalho do deficiente físico por parte das entidades
assistenciais".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI Nll 1.938199 - do Sr. Enio Sacci - que
'altera a Lei nQ 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente, deiinindo a permanência
de internos nas FEBEMs, exclusivamente para menores
de 18 anos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO

PROJETO DE LEI Nº 2.054/99 • do Sr. Wanderley
Martins· que "introduz parágrafo no art. 74 e no inciso
VII do art. 81 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente".
RELATOR: Deputado CELSO GIGLlO

PROJETO DE LEi N2 2.119/99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "dispõe sobre incentivo fiscal para
ajuda a crianças e famfiias carentes".
RELATOR: Deputado CELSO G1GLlO

PROJETO DE LEI Nll 2.182199 - do Sr. Djalma Paes 
que "acrescenta parágrafo ao art. 103 da Lei ng 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, dispondo sobre antecedentes delituosos
após os dezoito anos de idade".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
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PROJETO DE LEI Ni 2.192199· da Sr!. Miriam Reid •
que "altera artigos da Lei ni 8.069, de 13 de julho de
1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente • relativos
à orientação vocacional de adolescentes em conflíto
com a lei".
RELATORA: Deputada LíDIA QUINAN

PROJETO DE LEI Ne 2.286/99 • do Senado Federal
(PLS 241/99)· que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências".
RELATORA: Deputada lÍDIA QUINAN

PROJETO DE LEI NR 2.335/00 • do Sr. Freire Júnior·
que "altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nll 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NQ 2.383/00 • do Sr. Gastão Vieira·
que "altera o art. 180 da Lei nll 8.069, de 13 de julho de
1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente • e dá
outras providênoias.
RELATORA: Deputada LíDIA QUINAN

PROJETO DE LEI Nll 2.566/00 - do Sr. Nilson Mourão·
que "acrescenta artigo à Lei nll 8.069, de 13 de julho de
1990 • Estatuto da Cr/ança !3 do Adolescente"
RELATOR: Deputado JOSE L1NHARES

PROJETO DE lEI NI1 2.608/00 • do Sr. Pedro
Fernandes • que "Dispõe sobre a adoção, pelas
instituições e profissionais de saúde, do Prontuário
Médico Obrigatório - PMO, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI Nll 2.724/00 • do Sr. Carlos Mosconi 
que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios
farmacêuticos colocarem os preços de medicamentos
em suas propagandas comerciais".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI Nll 2.726/00 - do Sr. Gustavo Fruet·
que "dispõe sobre a adequação do pessoal de
enfermagem nos hospitais privados".
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI NI1 2.74D/00 • do Senado Federal
( PLS n2 258/99) • que "institui a obrigatoriedade de
prestação de atendimento ciTÚrgico-plástico a
portadores de defeitos tisicos causadores de sofrimento
moral relevante".
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI NR 2.802/00 • do Sr. Nelo Rodolfo •
que "torna obrigatória a realização de exames para
detecç60 precoce do câncer de próstata nas unidades
que mantêm convênio com o Sistema Único de Saúde·
SUS",
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

PROJETO DE LEI Nll 2.807/00 • do Bispo Wanderval •
que "Dispõe sobre a concessão de cesta básica mensal

aos aposentados e pensionistas que percebam até dois
salários mínimos mensais'.
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N2 2.816/00· do Sr. Rubens Bueno 
que 'Altera a redação do art. 126 da Lei nll 8.213, de 24
de julho de 1991, para determinar prazo para
julgamento de recursos interpostos junto ao Conselho
de Recursos da Previdência Social".
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO

PROJETO DE lEI N2 2.821/00· do Sr. Nelo Rodolfo •
que 'Institui a Carteira de Prevenção do Câncer
Ginecológico e Mamário, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N2 2.835/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho • que "permite o desconto do Imposto de
Renda a pagar, de despesas com a manutenção de
excepcionais".
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI N2 2.877/00 • do Senado Federal
( PLS nll 327/99) • que 'dispõe sobre a gratuidade da
realização de exames de Código Genético (DNA) para
instruir processos de reconhecimento de patemidade"
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N2 2.879/00 • do Senado Federal
( PLS n2 474/99) • que I'institui o Dia Nacional de
Vacinação contra Hepatite B",
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Na 2.903/00 • da Sr!. Luci Choinacki
• que "assegura ações de saúde no ambiente domiciliar"
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

.Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃ,O
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decur&o: 58 ~I~~J;)®O

Última ::;t.;Z~~O: fKJ/fJiGl2f.NJVJ

PROJETO DE LEI N2 2.297/2000 - do Sr. Marcos Rolim
• que "altera a Lei nll 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
e a Lei 01l9.472, de 16 de julho de 1997".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
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Decurso: 48 sessão
Última Sessão: 12/0612000
PROJETO DE LEI N!1214/99 - do Sr. Ricardo Berzoini
que 'dá nova redação ao parágrafo segundo do artigo
224 da Consolidação das Leis do Trabalho· Decreto-lei
nll 5.452, de 111 de maio de 1943'.
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N~ 2.033/99 • do Sr. Jair Meneguelli •
que 'acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis
do Trabalho • CLT, para descaracterizar a sucessão de
empregador no caso que menciona e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

Decurso:1B sessão
Última Sessão: 15106/2000
PROJETO DE LEI N2 2.241/99· do Sr. Adolfo Marinho·
que "altera a Lei nll 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que 'dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos previstos no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras providências',
prevendo o ressarcimento dos usuários que realizarem
investimentos visando à expansão da rede de serviços
públicos, na forma que determína'.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI NQ 2.463/2000 - do Sr. Pedro Canedo
- que 'altera os prazos de validade do Certificado de
Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de
Débito junto ao INSS'.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSlçOeS EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS {5 SESSÕeS)

Decurso:1B sessão
Última sessão: 15.06.00

Projetos de L.ei (art. 119, I, do RICD)

PROJETO DE LEI N~ 695-A/ge - do Sr. Dr. Hélio· que
"altera a redação do art. 10 da Lei n~ 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro'.
RELATOR: Deputado EUNíCIO OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N~ 2.766/00 • do Sr. Odelmo Leão 
que "altera a Leí nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor
sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação'.
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI Nll 2.891/00 - do Senado Federal
(PLS nll 380/99) • que 'altera dispositivos da Lei nS!
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, de modo a permitir dispensa de exame de
saúde a categorias profiaaionals especfficas".
RELATOR: O(tputado EDINHO ARAÚJO .

Substitutivo (8rt.119, 11, do RICO)

A~ PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/ssAo

PROJETO DE LEI NR 2.232199 • do Sr. Miro Teixeira·
que 'promove alterações na Lei n2 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro'.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI Nll 2.646/00 • do Sr. Pedro Celso •
que 'altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de TrAnsito Brasileiro, para
estabelooer obrigatoriedade de Interposição de recurso,
nos termos tiIlue eapecific~'.

RELATOR: Oeputado MARIO NEGROMONTE

Decurso:2-sesslo
Última sessão: 14.06.00

J

Substitutivo (.rt. 118. 11, do RICO)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMissAO

PROJETO DE LEI NR 1.878199 • do Sr. Bispo Rodrigues
• que 'dispõe sobre o tempo de direção dos motoristas
rodoviários de transporte de carga".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL 2.186/96

ASBESTO/AMIANTO

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5- Sessalo
Úlümasess.o:O~O~OO

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)
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PROJETO DE: LEI Ne 2.186, DE 1996 • dos Srs.
Eduardo Jorge eFernando Gabeira • que "dispõe sobre
a substituição progressiva da produção e da
comercialização de produtos que contenham
asbesto/amianto, e dá outras providências". (Apensado:
PL nº 1.423/99).
RELATOR: Dep'utado JOÃ0 RIBEIRO.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407..G/96 .. PRECATÓRIOS

(SUBSTITUTIVO DO SENADO)

AVISO

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 .. AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 5ESSÕ~S) Última sessão: 12.06.00

(PRAZO PRORROGADO POR l)EC/SÃO DO PRESIDENTE
DA CÂMARA DOS DEPUrADOS'POR MAIS 5SESSÕES).

PROPOSTA DE EMENDA ÀCQNSTITUIÇÃO
(Art. 202, §3°) . Substitutivo (Art. 119, 11 e§1°)

Decurso: 58 Sessão
Última sessão: 16.06.00

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL àProposta de
Emenda àConstituição nQ407·G, de 1996 • que Ualtera
aredação do artigo 100 da Constituição Federal ll

•

RELATOR: Deputado MILTON MONTI.

PROJETO DE LEI NQ 1.615·A, DE 1999 • do Poder
Executivo • que Jldispõe 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".
(Apensado: PL n2 3.093/00).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

NOTA: '
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.

. HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E13:30 ÀS 18:30

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 47 minutos.)
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Partido Bloco
RORAIMA
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL PUPSL
Salomão Cruz PPB
Presentes de Roraima 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMOB/PST/PTN
Sadu Picanço PSDB PSDB/PTB
Or. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB PSOB/PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB
Jurandil Juarez PMOB PMOB/PST/PTN
Sérgio Barcellos PFL
Presentes de Amapá 7

•
PARA
Anivaldo Vale PSDB PSDB/PTB
Babá PT
Gerson Peres PPB
Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN
José Priante PMDB PMDB/PSTIPTN
Josué Bengtson PTB PSDB/PTB
Nicias Ribeiro PSDB PSDB/PTB
Nilson Pinto PSDB PSOB/PTB
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB PSDB/PTB
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSOB PSOB/PTB
Presentes de Pará 12
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Partido Bloco
AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB PSDB/PTB
Atila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Presentes de Amazonas 6

RONDONIA
Confúcio Moura PMDB PMDB/PSTlPTN
Eurlpedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Matinha Raupp PSDB PSOB/PTB
Nilton Capixaba PTB PSDB/PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rondonia 7

ACRE
IIdefonç~_Cordeiro PFL
João Tota PPB
José A1eksandro PSL PLlPSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB
Presentes de ACte 7

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB PSDB/PTB
João Ribeiro PFL
NilmarRuiz PFl
Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Mourão PSDB PSDB/PTB
Rainel Barbosa PMDB PMDB/PST/PTN
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins 7

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gasta0 Vieira PMDB PMDB/PST/PTN
João Castelo PSDB PSOB/PTB
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
NiceLobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB PMDB/PST/PTN
Roberto Rocha PSDB PSDB/PTB
Sebastião Madeira PSDB PSDB/PTB
Presentes de Maranhão 16
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Partido Bloco
CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB PSOB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Aníbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB
Amon Bezerra PSOB PSDB/PTB
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB
Eunício Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB
José Unhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSOB PSOB/PTB
Manoel Salviano PSDB PSDB/PTB
Mauro Benevides PMOB PMDB/PST/PTN
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB PMDB/PST/PTN
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB
Roberto Pessoa PFL
Sérgio Novaís PSB PSB/PCDOB
Vicente Arruda PSDB PSOB/PTB
Presentes de Ceará 19

PIAui
Átila Lira PSDB PSDB/PTB
B.Sá PSDB PSDB/PTB
Ciro Nogueira PFL
Gessivaldo Isaias PMDB PMDB/PST/PTN
João Henrique PMDB PMDB/PSTIPTN
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB PMDB/PST/PTN
Wellington Dias PT
Presentes de Piauí 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Batinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB PMOB/PST/PTN
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
Presentes de Rio Grande do Norte 6

PARAiBA
Adauto Pereira PFL
Armando Abílio PMDB PMOB/PST/PTN
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN
Damião Feliciano PMOB PMDB/PST/PTN
Domiciano Cabral PMOB PMOB/PST/PTN
Inaldo Leitão PSOB PSDB/PTB
José Luiz Clerot PMOB PMDB/PST/PTN
Ricardo Rique PSOB PSDB/PTB
Presentes de Paraíba 9
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Partido Bloco
PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB PMOB/PST/PTN
Carlos Batata PSDB PSOB/PTB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB PSB/PCOOB
Eduardo Campos - PSB PSB/PCDOB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
João Calaço PMDB PMOB/PST/PTN
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Chaves PMDB PMDB/PST/PTN
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PSDB PSOB/PTB
Marcos de Jesus PSOB PSOB/PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMOB PMOB/PST/PTN
Sérgio Guerra PSOB PSDB/PTB
Presentes de Pernambuco 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSOB/PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSOB PSDB/PTB
João Caldas PL PUPSL
Joaquim Brito PT
José Thomaz NonO PFL
Luiz Dantas PST PMDB/PST/PTN
Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas· 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC
Augusto Franco PSDB PSOB/PTB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN
José Teles PSOB PSOB/PTB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB
Presentes de Sergipe 8
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Partido Bloco
BAHIA
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB PMOB/PST/PTN
Eujácio Simões PL PUPSL
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB
Francistônio Pinto PMDB PMDB/PST/PTN
Geddel Vieira Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSOB PSOB/PTB
Jonival Lucas Junior PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB PSDB/PTB
Leur Lomanto PFL
Luiz Moreira S.Part.
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB PSDB/PTB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB PSDB/PTB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Presentes de Bahia 32
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Partido Bloco
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDB/PTB
Aécio Neves PSDB PSDB/PTB
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB PSDB/PTB
Cabo Júlio PL PUPSL
Carlos Mosconi PSDB PSDB/PTB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSDB PSDB/PTB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB PMDB/PST/PTN
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB PMDB/PST/PTN
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN
João Magno PT
José Militão PSDB PSDB/PTB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL PL/PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB PMDB/PST/PTN
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL PL/PSL
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio ,Miranda pedoS PSB/PCDOB
Silas Brasileiro PMDB PMDB/PST/PTN
Virgilio Guimarães PT
Vitíorio Medioli PSDB PSDB/PTB
Zaire Rezende PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Minas Gerais 46
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Partido Bloco
EspíRITO SANTO
A1oizio Santos PSDB PSDB/PTB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB PSOB/PTB
Magno \1alta PTB PSOB/PTB
Marcus Vicente PSDB PSDB/PTB
Max Mauro PTB PSOB/PTB
NUton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSOB PSDB/PTB
Rita Camata PMOB PMDB/PST/PTN
Presentes de Espfrito Santo 9

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSDB PSDB/PTB
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Alexandre Santos PSDB PSDBIPTB
A1merinda de Carvalho PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB PSOB/PTB
Dino Fernandes PSDB PSOB/PTB
Dr. Heleno PSDB PSDB/PTB
EberSllva POT
Eduardo Paes PTB PSDB/PTB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB PSOB/PTB
lédio Rosa PMOB PMDBlP-SIlEIN
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB
João Sampaio PDT
Jorge Bitiar PT
Jorge Wilson PMOB PMOB/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSOB PSDB/PTB
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira POT
Pastor Valdecl Paiva PSL PUPSL
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSDB PSDB/PTB
Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB
Rodrigo Maia PTS PSDB/PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSOB PSDB/PTB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Preaentes de Rio de Janeiro 39
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Partido Bloco
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB
Alberto Mourão PMDB PMDB/PST/PTN
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB PSDB/PTB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB
AryKara PPB
Bispo Wanderval PL PUPSL
Celso Giglio PTB PSDB/PTB
Clovis Volpi PSDB PSDB/PTB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL PUPSL
Delfim Netto PPB
Or. Evilásio PSB PSB/PCDOB
Duilio Pisaneschi PTB PSOB/PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge TadeUMudalen P-MO"""B l'MD-S/PST1PTN
José de Abreu PTN PMDB/PST/PTN
José Dirceu PT
José Genoino PT
José lndio PMDB PMDB/PST/PTN
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Lamartine Poselia PMDB PMDB/PST/PJN
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB
Marcelo Barbieri PMDB PMDB/PST/PTN
Marcos Cintra PL PUPSL
Medeiros PFL
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marquezelli PTB PSDB/PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi PSDB PSDB/PTB
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB
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Partido Bloco
sAo PAULO
Teima de Souza PT
Vad!o Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL
Wagner Salustiano PPB
Xlco Grazlano PSDB PSDB/PTB
Zulalê Cobra PSDB PSDB/PTB
P.....ntes de Silo Paulo 63

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Llno Rossi PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Sobrinho PTB PSOB/PTB
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB
Teté Bezerra PMDB PMDBIPSTIPTN
Wellnton Fagundes PSDB PSDB/PTB
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN
Prnentes de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDB PMOB/PST/PTN
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB
PreuntH de Distrito Federal 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB PMDB/PST/PTN
Euler Morais PMDB PMDB/PST/PTN
Geovan Freitas PMDB PMOBIPST/PTN
Juquinha PSDB PSDB/PTB
Lidia Quinan PSOB PSOB/PTB
LClcia Vênia PSDB PSOB/PTB
Luiz Blttencourt PMDB PMDB/PST/PTN
Nair Xavier Lobo PMDB PMOB/PST/PTN
Norberto Teixeira PMOB PMOB/PST/PTN
Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB
Pedro Chaves PMDB PMOB/PST/PTN
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
VllmarRocha PFL

P.....ntH de Gol. 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT
Flévlo Derzi PMDB PMDB/PST/PTN

Joao Grandlo PT
Marçal Filho PMDB PMOB/PST/PTN

Marlsa Serrano PSDB PSDB/PTB
Pedro Pedrossian PFL

Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN

P....ntH de Mato Groao do Sul 7
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Partido Bloco
PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB PSDB/PTB
Alex Canziani PSDB PSDB/PTB
Chico da Princesa PSDB PSDB/PTB
Oilceu Sperafico PPB
Or. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB PSDB/PTB
Gustavo Fruet PMDB PMDB/PST/PTN
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN
Iris Simões PTB PSDB/PTB
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSOB PSOB/PTB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSOB PSDB/PTB
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Meurer PPB
Odflio Balbinotti PSDB PSDB/PTB
Oliveira Filho PSDB PSDB/PTB
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN
Padre Roque PT
Renato Silva PSDB PSOB/PTB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes de Paraná 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB PMDB/PST/PTN
Edison Andrino PMOB PMDB/PST/PTN
Eni Voltolini PPB
Fernando Corujá PDT
Gervésio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB PMDB/PST/PTN
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMOB PMDB/PST/PTN
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSDB PSDB/PTB
Presentes de Santa Catarina 15
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Partido Bloco
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares POT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB PSDB/PTB
Cezar Schirmer PMDB PMDB/PST/PTN
Darcís\o Perondi PMOB PMDB/PST/PTN
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fartar Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB PMDB/PST/PTN
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo José Gouvêa PL PUPSL
Paulo Paim PT
Pompeo de Metios POT
Roberto Argenta PHS
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PST/PTN
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fioravante PT
Presentes de Rio Grande do Sul 26
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Ata da 110a Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 7 de junho de 2000

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente;
Severino Cavalcanti, 212 Vice-Presidente

As 19 HORAS E 50 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

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

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 451 Srs. Depu
tados.

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. EDUARDO PAES, servindo como 2J1. Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pas
sa-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) - Item I da
pauta.

-1-

PROJETO DE LEI N2 2.985, DE 2000
(Do Poder Executivo).

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei 2.895, de 2000, que dispõe sobre a
prorrogação do período de transição previsto
na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá
outras providências; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Sr. Inaldo Leitão). Pen
dente de pareceres das Comissões: de Minas
e Energia; de Economia, Indústria e Comér
cio; e de Finanças e Tributação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe
recer parecer ao projeto em nome da Comissão de
Minas e Energia, concedo a palavra ao Deputado Gil-
berto Kassab. (Pausa.) ,

Tem a palavra o Deputado Rubens Bueno, que
fez o relatório em conjunto com o Deputado Gilberto
Kassab, para oferecer parecer em nome da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. Quero dar entrada a um
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agora
estamos em processo de votação, Deputado. Peço
que V. Exll aguarde.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nO. 2.985/00,
oriundo do Poder Executivo, dispõe sobre a prorroga
ção do período de transição previsto na Lei nO. 9.478,
de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências.
Seu art. 1J2 dá nova redação ao art. 69 da mencionada
lei, preconizando que, durante o exercício de transi
ção, que se estenderá, no máximo, até 31 de dezem
bro de 2001, os reajustes e revisões de preços dos
derivados básicos de petróleo e gás natural, pratica-
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dos pelas unidades produtoras ou de processamento, Cabe-nos agora, neste plenário, em nome da
serão efetuados segundo diretrizes e parêmetros es- Comissão de Minas e Energia, apreciar a matéria
peclficas estabelecidos, em ato conjunto, pelos Minis- quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atribui-
tros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia. çôes do Colegiado, nos termos do art. 32, inciso VI,

A exposição de motivos interministerial do Regimento Interno desta Casa.
MF/MME nA 327, de 8 de maio de 2000, esclarece que ~ o relatório.
a prorrogação de que trata o projeto em pauta se in- Voto do Relator:
sere na polltica geral do Governo de adequar a com- A proposição sob exame busca, em última
petitividade da indústria de petróleo nacional aos pa- análise, prorrogar até o final do ano de 2001 um re-
râmetros internacionais e aos ditames da Lei nll gime transitório de administração de preços de al-
9.478, de 6 de agosto de 1997. A referida lei estabele- guns derivados de petróleo - gasolina, nafta, óleo
ceu a data de 7 de agosto deste ano como inicio de diesel e gás liquefeito de petróleo. Pelo arranjo vi-
uma nova fase na economia brasileira, a partir da qual gente, a PPE surge como elemento de acomodação
os preços praticados pelas refinarias não mais seriam dos preços internos frente à evolução dos preços
fixados pelo Governo, extinguindo-se também a arre- internacionais: em perrodos de alta desses últimos,
cadaçao de recursos através da Parcela de Preço pode-se mitigar, em alguma medida, os efeitos ne-
Especifica - PPE. Além disso, nesse novo contexto, a gativos sobre os consumidores domésticos, en-
concessão de eventuais subsIdias na comercializa- quanto em perrodos de preços menos elevados nos
ção de combustrveis passaria a depender da aprova- mercados externos a cobrança da PPE - equivalen-
ção de lei especrfica pelo Congresso Nacional. Ao te à diferença entre os-p!eços de faturamento e de
longo do mencionado perrodo de transição, os Minis- realização daqueles produtos, excluldos os mon-
térios da Fazenda e de Minas e Energia teriam a in- tantes pagos a trtulo de PIS/PASEP e de COFINS -
cumbência de conduzir a polrtica de preços, caben- serve para ressarcir parte dos subsIdias anterior-
do-lhes estabelecer procedimentos e mecanismos mente concedidos. Desse modo, a variação do sal-
mitigadores dos impactos decorrentes da mudança do da chamada "conta petróleo" corresponde à ar-
do regime intervencionista para o regime de liberdade recadação da PPE.
de preços. Salta aos olhos que semelhante mecanismo só

A Exposição de Motivos ressalta, porém, que fa- pode subsistir em um contexto de mercado completa-
tos relevantes, ocorridos no transcurso do ano passa- mente controlado por um produtor/distribuidor monopo-
d?, compr?meteram ao alcance das metas estab~le- lista estatal, já que pressupôe a participação discricio-
cldas. ASSim, de acord? com ess.e.~oc~mento, a dlla- nária do Poder Público na fixação dos preços relevan-
ção do prazo de tranSição pOSSibilitaria o adequado tes e conseqüentemente a possibilidade de acúmulo
equacionamento tributário da PPE e permitiria o apro- ' . '
fundamento dos estudos que identifiquem a real ne- de preJurzos cr~scentes para a empresa respo.nsável
cessidade de manutenção de alguns subsrdios, via pela produ~?, Importação e refin~1 ou, a.contráno sen-
Orçamento da União, em particular aqueles necessá- so,.a POSSlblhd~de .de preços finaiS ~nslderavelmente
rios ao abastecimento das regiões mais remotas. maiores que osJustificados pelas condições dos merca-

A matéria foi enviada à Cêmara dos Deputados d~s inter~acionais. Não por acaso, observamos expres-
no dia 10 de maio deste ano, por meio do Aviso nA 792, slvas OSCIlações no saldo da conta petróleo, que alcan-
da Casa Civil da Presidência da República, encami- ço~ valores eleva~os nos tempos de petróleo caro e ex-
nhando a Mensagem Presidencial nA 653 de 9 de maio penmentou senslvel redução com a queda nas cota-
deste ano. O Projeto de Lei nA 2.985/00'foi distriburdo çc5es do petróleo ao longo de grande parte da década

em 10de maio deste ano, pela ordem, às Comissões de passada. . ... . .
Minas e Energia de Economia Indústria e Comércio ASSim, tomada a deCisão pohtlca de IIberahz~-

." I ção do setor de petróleo no BraSil, não resta outra sal-
de Fin~nças e Tnbutaçã~, para exam~ d~ adequa~o fi- da ao Poder Público - agora não mais como produtor,
nancelra ou orçame~tána, e de CO~StitUlçãO e Justiça e mas, sim, como regulador'" que desmontar essa
de Redação, em regime de urgênCia, nos termos do art. complexa teia de subsídios e compensações e permi-
64, § 1A,da Constituição Federal. Encaminhado o proje- tir, pelo menos em algum grau, o funcionamento dos
to em tela à Comissão de Economia, Indústria e Comér- mecanismos de mercado. Essa ingente tarefa, po-
cio em 11 de maio de 2000, fomos honrados no mesmo rém, contrapõe-se a três obstáculos de monta. De um
dia com a missão de relatá-lo. lado, a necessidade de controle das finanças públi-
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caso De outro, a evolução desfavorável dos preços do dos pelos empresários que se recusam a lançar mão
petróleo nos grandes mercados mundiais, a partir do desse expediente mal-intencionado. Apenas como
ano passado. Somando-se a esses aspectos, a espe- ilustração, cabe mencionar levantamentos que esti-
ra por uma reforma, ainda não concretizada, que raci- mam em 8% a redução possível do preço final da ga-
onalize nosso sistema tributário. solina automotiva por conta de semelhante prática,

Nesse cenário, a prorrogação do sistema atual- número que representa o dobro da margem dos distri-
mente vigente de administração de preços dos deri- buidores de combustíveis que ainda mantêm o respe-
vados de combustrveis surge como inevitável, en- ito às leis brasileiras. Esse quadro é ainda mais grave
quanto não se estabelecem as condições exigidas pelo fato de que o emprego daquelas liminares
para a plena liberalização do mercado interno. De- vem-se ampliando a cada dia: calcula-se já em 25% a
ve-se notar, porém, que esse é um mal necessário. promoção da gasolina automotiva comercializada
Melhor seria se o Governo tivesse dedicado um pou- atualmente no País sem o pagamento do PIS/PASEP
co mais de atenção ao atendimento desses e da COFINS.
pré-requisitos. ~final de contas, a elaboração de uma Dessa forma, cremos ser esta uma ocasião pro-
polltica de preços de combustíveis que subsidie as pícia para que comecemos a dar fim a essas vergo-
parcelas realmente necessitadas da população, que nhosas distorções. Nesse sentido, decidimo-nos pela
evite práticas nocivas das empresas participantes e apresentação de um substitutivo à matéria em tela
que assegure o abastecimento do País deveria ter com o duplo objetivo de preservar o texto original do
precedido o ato da liberalização'- De todo modo, tendo projeto de lei sob análise e de concentrar a cobrança
em vista a gravidade do momento presente, emitimos do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre deriva-
uma posição favorável à matéria em tela. dos de combustíveis nas pontas iniciais da cadeia de

A preocupação mais geral com o mercado de comercialização, suprimindo a cobrança dos distribui-
combustíveis recomenda, entretanto, uma iniciativa dores de derivados de petróleo e de álcool adicionado
mais abrangente, no tocante à supressão de gritantes à gasolina e dos comerciantes varejistas em geral.
distorções que atingem esse setor de fundamental Para tanto, o art. 22 do nosso substitutivo man-
importância para a economia do País. Referimo-nos, tém a nova redação do art. 69 da Lei nll. 9.478, de'6 de
especificamente, à questão da sistemática de cobran- agosto de 1997, nos exatos termos do projeto em pa-
ça da Contribuição para os Programas de Integração uta. No art. 32 , propomos alterações_n_o_s-.arts. 4.0., 5.0. e
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor PÚ- 61l da Lei nll 9.718, de 27 de novembro de 1998, de
blico - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financia- forma a promover a concentração da cobrança do
mento da Seguridade Social - COFINS ao longo ,da PIS/PASEP e da COFINS, referida acima, no que diz
cadeia de comercialização de gasolina, óleo diesel, respeito, especificamente: 1- (art. 42 da Lei 9.718, de
gás liquefeito de petróleo - GLP e álcool. 27 de novembro C/e 1998) ás refinarias de petróleo

Como já é de conhecimento público, no que tan- (quanto à comercialização de gasolinas, exceto de
ge àquelas contribuições, a estrutura tributária atual- aviação, óleo diesel, GLP e outras atividades); 11 -
mente vigente atribui às refinarias de petróleo o cará- (art. 50. da Lei nO. 9.718, de 27 de novembro de.1998)
ter de contribuintes substitutos das distribuidoras de às distribuidoras de álcool para fins carburantes; e 111
derivados de petr61eo e dos comerciantes varejistas - (art. 6.0. da Lei n.o. 9.718, de 27 de novembro de 1998)
de combustíveis derivados de pet~6Íeo, inclusive gás. aos demais produtores e importadores de gasoli!18.
A mesma legislação atribui também às distribuidoras exceto de aviação, 61eo diesel e GLP e importadores
de álcool para fins carburantes a obrigação de reco- de álcool.
Iher, na condição de contribuintes substitutos, essas Em todos esses casos, as novas alíquotas
mesmas contribuições devidas pelos comerciantes constantes do art. 32 do substitutivo foram determina-
varejistas desse produto. Dessa forma, o recolhimen- das de modo a compensar a desoneração do
to dos tributos é efetuado na ponta inicial da cadeia. PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita

Lamentavelmente, porém, dentre tantas outras bruta decorrente da venda de: I - gasolinas, exceto
mazelas que aflígem o setor, desenvolveu-se verda- de aviação, 61eo diesel e GLP, auferida por distribui-
deira "indústria" de liminares judiciais que desobrigam dores e comerciantes varejistas; " - álcool para fins
uma parcela dos distribuidores e comerciantes de carburantes, auferida pelos comerciantes varejistas,
efetuar o pagamento do PIS/PASEP e da COFINS. nos termos do art. 4.0. do nosso substitutivo. O pará~

Assim, livres desse ônus, podem essas empresas grafo único desse artigo esclarece, porém, que a d.e-
praticar preços ao consumidor inferiores aos cobra- soneraçao não atinge a venda de produtos importa-



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nl!. 2.985, DE 2000

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Prorroga o período de transição pre
visto na Lei n2 9.478, de 6 de agosto de
1997, que "Dispõe sobre a política ener
gética nacional, as atividades relativas
ao monopólio do petróleo, institui o Con
selho Nacional de Política Energética e a
Agência Nacional do Petróleo, e dá ou
tras providências" e altera dispositivos
da Lei nSl 9.718, de 27 de novembro de
1998, que "Altera a Legislação Tributária
Federal".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Esta Lei dispõe sobre a prorrogação do

perlodo de transição previsto na Lei n' 9.478, de 6 de
agosto de 1997, e altera dispositivos da Lei nQ 9.718,
de 27 de novembro de 1998.

Art. 2'10 art. 69 da Lei n.Q 9.478, de 6 de agosto
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 69. Durante o perfodo de transição, que se
estenderá, no máximo, até o dia 31 de dezembro de
2001, os reajustes e revisões de preços dos deriva
dos básicos de petróleo e gás natural, praticados pe
las unidades produtoras ou de processamento, serão
efetuados segundo diretrizes e parâmetros especifi
cos estabelecidos, em ato conjunto, pelos Ministros
de Estado da Fazenda e de Minas e Energia." (NR)

Art. 311 Os arts. 4.Q 5.Q e 6.Q da Lei n.Q9.718, de 27
de novembro de 1998, passam a vigorar com a se
guinte redação:
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dos, que continua a se sujeitar à nova redação do art. "Art. 4º As contribuições para os Pro-
SA da Lei nQ 9.718, de 27 de novembro de 1998, dada gramas de Integração Social e de Formação
pelo art. 3Q do substitutivo. do Patrimônio do Servidor Público -

Por oportuno, ressaltamos que os novos valores PIS/PASEP e para o Financiamento da Se-
das allquotas do PIS/PASEP e da COFINS discrimi- guridade Social - COFINS devidas pelas re-
nados no art. 3.Q do substitutivo resultam de estudos finarias de petróleo serão calculadas, res-
efetuados pela Secretaria da Receita Federal. pectivamente, com base nas seguintes all-

Por fim, o art. 5Q do substitutivo estipula a entra- quotas:
da em vigor da lei na data da sua publicação. I - 2,7% (dois inteiros e sete décimos

Por todos esses motivos, votamos pela aprova- por cento~ e 12,45% :(doze inteiros e ~u~-
ção do Projeto de Lei n.Q 2.985, de 2000, na forma do renta e cmco centé~/mos por cento), mc/-
substitutivo anexo. dentes sobre a receIta bruta decorrente da

É t I Ih
' I venda de gasolinas, exceto gasolina de avi-

o vo o, sa vo me or JU ZO. ã
PI á' . d O aç o;

en no, 7 de Junho e 2 00.. 11 _ 2,23% (dois inteiros e vinte e três
Rubens Bueno, Relator, e Deputado Gilberto centésimos por cento,) e 10,29% (dez intei-

Kassab. ros e vinte e nove centésimos por cento), in
cidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de óleo diesel;

111 - 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e
seis centésimos por cento) e 11,84% (onze
inteiros e oitenta e quatro centésimos por
cento) incidentes sobre a receita bruta de
corrente da venda de gás Iiqüefeito de pe
tróleo - GLP; IV- 0,66% (sessenta e cinco
centésimos por cento) e 3,0% (três por cen
to) incidentes sobre a receita bruta decor
rente das demais atividades. " (NR)

"Art. 52. As contribuições para os Pro
gramas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP e para o Financiamento da Se
guridade Social - COFINS devidas pelas
distribuidoras de álcool para fins carburan
tes serão calculadas, respectivamente, com
base nas seguintes allquotas:

I - 1,46% (um inteiro e quarenta e seis
centésimos por cento) e 6,74% (seis inteiros
e setenta e quatro centésimos por cento),
incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda de álcool para fins carburantes,
exceto quando adicionado à gasolina;

11 - 0,65% (sessenta e cinco centési
mos por cento) e 3,0% (três por cento) inci
dentes sobre a receita bruta decorrente das
demais atividades. " (NR)

"Art. 6.Q O disposto no art. 40 desta Lei
aplica-se, também, aos demais produtores e
importadores dos produtos ali referidos.

Parágrafo Único. Na hipótese de im
portação de álcool carburante, a incidência
referida no art. 52 dar-se-á na forma de seu:



I - Relatório

Com a prorrogação. será posslvel o equaciona
mento tributário da questão no seu devido tempo e a
definição da necessidade de subsídios para alguns
derivados, para inclusão no orçamento.

PROJETO DE LEI NI1 2.985, DE 2000

Dispõe sobre a prorrogação do pe
ríodo de transição previsto na Lei n!!
9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá ou
tras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Rodrigo Maia

o projeto em epígrafe prorroga de 7 de agosto
de 2000 para 31 de dezembro de 2001 o fim do perío
do de transição de que trata o art. 69 da Lei n" 9.478,
de 6 de agosto de 1997. O dispositivo hoje vigora com
a seguinte redação:

"Art. 69. Durante um período de transição de, no
máximo, trinta e seis meses, contados a partir da pu
blicação desta Lei, os reajustes e revisões dos preços
dos derivados básicos de petróleo e do gás natural,
praticados pelas refinarias e pelas unidades de pro
cessamento, serão efetuados segundo diretrizes e
parametros específicos estabelecidos, em ato con
junto, pelos Ministros de Estado da Fazenda e de Mi
nas e Energia."

A redação proposta é a seguinte:
"Art. 69. Durante o perlodo de transição, que se

estenderá, no máximo, até o dia 31 de dezembro de
2001, os reajustes e revisões dos preços dos deriva
dos básicos de petróleo e do gás natural, praticados
pelas refinarias e pelas unidades de processamento.
serão efetuados segundo diretrizes e parametros es
pecíficos estabelecidos, em ato conjunto, pejos Minis
tros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia."

Alega o Poder Executivo que a alteração é ne
cessária, tendo em vista que a reforma fiscal vem
sendo protelada, e que uma das importantes mudan
ças dessa reforma deverá ser a transformação da
Parcela de Preços Específica (PPE), parte do preço
dos derivados, em tributo. Após 7 de agosto:

a) perder-se-ia item de arrecadação, pois pas
saria a vigorar o regime de livre mercado no que diz
respeito a combustíveis, deixando de ser fixados pelo
Governo os preços praticados pelas refmarias;

b)a concessão de eventuais subsldios na co
mercialização de combustíveis passaria a depender
de aprovação de lei especifica pelo Congresso Nacio
nal.
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1- inciso I, quando realizada por distri- PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA
buidora do produto;

/I - inciso 11. nos demais casos. " (NR)
Art. 411 Ficam reduzidas a zero as alíquotas da

contribuição para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social- COFIINS incidentes sobre a receita bruta de
corrente da venda de:

I - Gasolinas, exceto gasolina de aviação, bem
como óleo diesel e gás petróleo - GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;

11 - Álcool para fins carburantes, quando adicio
nado à gasolina, distribuidores;

111 - Álcool para fins carburantes, auferida pelos
comerciantes varejistas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica ás hipóteses de venda de produtos importados,
que se sujeita ao disposto no art. 611 da Lei nl1 9.718,
de 27 de novembro de 1998, com a redação atribuida
pelo art. 311 desta Lei.

Art. 511 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 7 de junho de 2000. 
Relator Deputado Rubens Bueno

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer ao projeto em substi·
tuição à Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr.
Manoel Castro.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Parlamentares, designado para dar parecer ao
Projeto de Lei nll. 2.985, de 2000, que dispõe sobre a
prorrogação do perlodo de transição previsto na Lei
n1l 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras provi
dências, elaboramos detalhado relatório que repete
em grande parte o relatório apresentado pelo Relator
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Assim sendo, vou apenas ler aqui o voto, que é
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto
de Lei nA 2.985, de 2000, na forma do substitutivo da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

O SR. PRES,IDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela adequação financeira e orçamentá!ia.

O SR. MANOEL CASTRO - Na forma do subs
titutivo da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é pela adequação financeira e orçamentária, nos
termos do substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio.



Assim, para manter a meta de sup~rávit primá
rio dos orçamentos fiscal e da segui-idade social
para 2000, expressa tanto na LDO como na lei orça-

"Ad. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execucão da lei
orçamentária de 2000 deverão levar em conta a obtenção de um
superávit primário de, no mlnimo, 2,7% (dois virgula sete por cento)
do Produto Intemo Bruto - PIB, sendo 2,6% (dois virgula seis por
cento) dos Orçamentos Fiscal e da Segurtdade Social, constando
em anexo à proposta do texto da lei a metodologia de apuração
desses resultados.'

A estimativa de receitas não financeiras que
compõe a meta de superávit fiscal primário para o
próximo exercfcio, constante de Anexo do projeto de
lei de diretrizes orçamentárias para 2001 ora em tra
mitação, faz presumir que receitas da conta petróleo
ou de algum tributo que as substitulsse continuam
sendo levadas em conta, para permitir o atingimento
de meta de superávit primário da União de mesmas
proporções no próximo exerclcio. A liberalização do
setor petroleiro dependeria de novas modalidades de
arrecadação, baseadas no consumo de petróleo,
para que o ajuste fiscal prosseguisse mais um ano,
com a mesma intensidade.

\I - Voto do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação o
exame dos "aspectos financeiros e orçamentários pú
blicos de quaisquer proposições que importem au
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi
ca, quanto à sua compatibilizaçao ou adequaçao com
o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e
o orçamento anual", conforme estabelece o Regimen
to Intemo da Câmara dos Deputados.

A PPE é a diferença entre o preço de faturamen
to, cobrado pelas reffliarias da Petrobrás na venda de
derivados de petróleo, e o preço de realização, aque
le pelo qual a empresa deveria vender os produtos,
que é definido pelas cotações no mercado internacio
nal e pela taxa de cêmbio. Ambos os preços são defi
nidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A
PPE será positiva quando os preços de faturamento
superarem os preços de realização. transferindo-se
esse ganho para o Tesouro. Nos primeiros meses
deste ano não se registrou ingresso dessa receita. Di
vulga-se, isto sim, que a conta petróleo foi deficitária
em R$ 426 milhões no acumulado dos quatro primei
ros meses do ano.

A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) para o
exercfcio financeiro de 2000 (Lei nQ9.811, de 28 de ju
lho de 1999), em seu art. 18, reafirma. enfoque adota
do desde o orçamento de 1999. Trata-se da necessi-
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O Substitutivo da Comissão de Economia.. dade de atingimento de superávit primário mínimo, de
Indústria e Comércio decidiu por atender a outra dis- 2,6% do PLB em 2000, resultado da diferença entre
torção detectada no mercado. resultante da fragilida- as receitas e as despesas não-financeiras de aproxi-
de dos dispositivos que regem a cobrança de madamente R$ 29,3 bilhões'.
COFINS* e PIS ao longo da cadeia de comercializa- O orçamento para 2000 (Lei nQ 9.969, de 11 de
ção de derivados de petróleo e álcool. Liminares judi- maio de 2000) ratificou esse resultado. Da mesma
ciais têm desobrigado distribuidores e comerciantes forma, o recente Decreto nQ 3.473, de 18 de maio de
do pagamento desses tributos, afetando a concorrên- 2000, que estabeleceu a programaçao fmanceira
cia via preços, como também minando a arrecadação para o exerclcio e dispôs sobre a compatibilização
federal. O parecer do Relator na citada Comissão entre a realização da receita e a execução da despe-
menciona terem sido estimadas em 8% a redução do sa do Poder Executivo, confirmou esse montante
preço daqueles protegidos por liminares e em 25% a como meta de resultado primário federal.
proporçao da gasolina vendida no pais sem o ônus do Ao mesmo tempo, o exame das previsões mais
PIS nem da COFINS. atuais de receitas (Anexo VIII do citado Decreto) deixa

Para sanar a situação, após a audiência da Se- perceber que a arrecadação esperada, para que o su-
cretaria da Receita Federal, o substitutivo concentra a perãvit seja alcançado, continua a incluir quase R$ 3,5
cobrança dos dois tributos no inicio da. cadeia de co- bilhões de ingressos de "receita decorrente da conta
mercializaçao, conforme o produto (refinarias de pe- petróleo, derivados e álcool", mantendo a estimativa
tróleo, distribuidoras de álcool e demais produtores e que constou no orçamento para 2000. Admitia-se, des-
importadores de gasolinas), suprimindo a.cobrança de a época em que a proposta orçamentária começou
aos distribuidores em geral e aos varejistas. As all- ao tramitar no Congresso NacionaÇ que a execução de
quotas no substitutivo fóram fixadas de forma a com- volume tão expressivo de receita, independentemente
pensar a receita que se perderá com a desoneração da. evoluçao dos preços relevantes para o cálculo da
desses demais intermediários. PPE, não seria viável a menos que um tributo viesse a

substitui-la, ou que o prazo fixado no art. 69 da Lei no
9.418/1997 fosse dilatado. Lembremo-nos que no exer
cicio de 1999, de uma previsão de R$ 5 bilhOes, foram
arrecadados apenas R$ 2,4 bilhões, diante do aumento
do preço internacional do petróleo e do dólar.



"Durante um perrodo de transição de,
no máximo, trinta e seis meses, contados a
partir da publicação desta lei, os reajustes e
revisões dos preços dos derivados básicos
de petróleo e gás natural, praticados pelas
refinarias e pelas unidades de processa
mento, serão efetuados segundo diretrizes e
parâmetros especlficos estabelecidos, em
ato conjunto, pelos Ministros de Estado da
Fazenda e de Minas e Energia."

Uma vez aprovada a proposição sob comento, o
perrodo de transição - que se esgota em agosto do
corrente ano - seria estendido até, no máximo, 31 de
dezembro de 2001.

O texto proposto dispõe, verbis:

"Durante o perlodo de transição, que
se estenderá, no máximo, até o dia 31 de
dezembro de 2001, os reajustes e revisões
de preços dos derivados básicos de petró
leo e gás natural, praticados pelas unidades
produtoras ou de processamento, serão efe
tuadas segundo diretrizes e parâmetros es
peclficos estabelecidos, em ato conjunto,
pelos Ministros de Estado da Fazenda e de
Minas e Energia."

Na Exposição de Motivos dos Ministros de Esta
do da Fazenda e de Minas e Energia nll. 327/00, sus
tenta-se que "as várias prorrogações ocorridas com a
reforma fiscal, que entre outras alterações, deverá
transformar a Parcela de Preços Especifica - PPE, in
cidentes nos preços dos derivados, em tributo, impe
diram o cumprimento de que trata o art. 69 da Lei nA
9.478, de 6 de agosto de 1997" (Lei do Petróleo).

A medida possibilitará, ainda segundo a EM
327, o adequado equacionamento da PPE, além de
permitir o aprofundamento dos estudos que identifi
quem a real necessidade de manutenção de alguns
subsldios, conforme proposição expressa na Lei do
Petróleo.
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mentária. como enfim no decreto de programação fi- Relator: Deputado Inaldo Leitão
nanceira deste exercicio, é necessário pelo menos I _ R I t' .
assegurar que a PPE continue a existir até o final e a orlo
deste ano. Ao mesmo tempo, havendo meta equiva- O presente Projeto de Lei, de autoria do Poder
Jente para 2001 constante do Anexo de metas fisca- Executivo, intenta prorrogar o período de transição
is do projeto de LDO, a arrecadação deve manter-se previsto na Lei nll. 9.478/97, cujo texto dispõe sobre a
em patamar elevado. É:fundamental, portanto, que a politica energética nacional, as atividades relativas ao
União continue a dispor de receitas da fonte em monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional
questão. O Projeto de Lei nO 2.985, de 2000, é estri- de PoHtica Energética e a Agência Nacional do Petró-
tamente consentâneo com o ajuste fiscal que o País leo, e dá outras providências.
está realizando e coerente com as metas de arreca- O vigente artigo 69 objeto da alteração proposta
dação e de superávit primário para este e o próximo estabelece "verbis":
exercicio, sendo portanto adequado.

O mesmo vale para os dispositivos acrescen
tados no substitutivo da Comissão de Economia.
Indústria e Comércio. Transferindo-se a incidência
do PIS e da COF1 NS para as etapas iniciais da ca
deia de comercialização dos derivados de petróleo e
de álcool e mantida a mesma carga desses dois tri
butos, recupera-se a receita que o Tesouro vem per
dendo por força de inúmeras liminares obtidas por
distribuidores e varejistas. Com isso, a expectativa é
de aumento da arrecadação federal, até mesmo em
substituição a eventual frustração da receitas da
conta petróleo, o que contribuirá para que os bons
resultados fiscais sejam atingidos.

2 Só em 2002 e2003, segundo omesmo Anexo, estão previstos re
sultados inferiores (2,2% do

Em face do exposto, voto pela Adequação
Financeira e Orçamentária do Projeto de Lei n0.2.985,
de 2000, na forma do substitutivo da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

Sala da Comissão, de junho de 2000. - Deputado
Rodrigo Maia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já está
sobre a mesa o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, que opinou unanimemente
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa do Projeto de Lei nO. 2.985, de 2000, nos termos
do voto do Relator, Deputado Inaldo Leitão.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

PROJETO DE LEI Nll. 2.985, DE 2000

Dispõe sobre a prorrogação do pe
riodo de transição previsto na Lei nll

9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá ou
tras providências.

Autor:Poder Executivo



1\ - Voto do Relator

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI Nll 2.985, DE 2000

111 - Parecer Da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçêo, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n1l 2.985/00, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André

A iniciativa do Presidente da República atende
aos requisitos constitucionais formais, relativamente
à competência legislativa da União (CF, art. 22), às
atribuições do Congresso Nacional (art. 48) e é legiti
ma (art. 61).

O dispositivo a ser alterado já vigora há quase
três anos sem mácula, e a que se propõe é a prorro
gação do perfodo de transição.

Não se vislumbra, com efeito, conflito de ordem
material entre o disposto no projeto e as disposições
constitucionais e jurídicas vigentes.

Descabe reparo à técnica legislativa, dês que
está em harmonia com os preceitos da Lei Comple
mentar 95/98.

Nestas circunstâncias, voto pela constitucionali
dade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei nll 2.985, de 2000.

Sala da CCJR, 3 de junho de 2000. - Deputado
Inaldo Leitão, Relator.
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O documento ressalta que não há alternativas Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon-
existentes às medidas ou atos propostos e tampouco çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Nelson Marche-
impacto sobre o espaço ambiental. zan, Vicente Arruda, Cezar Schirmer, Coriolano Sa-

Por fim, advogam os senhores ministros que ales, Geovan Freitas, Mendes Ribeiro Filho, AntOnio
prorrogação do periodo de transição se insere na po- Carlos Konder Reis, Ciro Nogueira, Jaime Martins,
litica geral do Governo de adequar a competitividade Ricardo Fiúza, Geraldo Magela, José Dirceu, José
da indústria do petróleo nacional aos parâmetros in- Genoino, Marcelo Déda, Waldir Pires, João Paulo,
ternacionais e aos ditames da Lei do Petróleo. Augusto Farias, Fernando Coruja, Sérgio Miranda,

A matéria sob análise está tramitando em regi- Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, João Leão, Max Ro-
me de urgência (RICO, art. 155), a teor de requeri- senmann, Odilio Balbinotti, Gustavo Fruet, Nela Ro-
menta subscrito por lideres que representam a maio- dolfo, Mauro Benevides, José Ronaldo, Luís Barbo-
ria absoluta da composição desta Casa. sa, Professor Luizinho, Dr. Benedito Dias e Jair Bol-

Cabe a esta Comissêo manifestar-se sobre os as- sonaro.
pectos constitucional, legal, juridico, regimental e de técni- Sala da Comissão, 6 de junho de 2000. - Depu-
ca legislativa do projeto de lei em tela (RICO, art. 32, 111, a). tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

É o relatório. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para dis-
cutir a matéria, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Eduardo Paes.

O SR. EDUARDO PAES (Bloco/PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Depu
tados, subo a esta tribuna, hoje, com alegria, princi
palmente d~pQis qe todas a~ m_anJfestaçõ~ que ouvi
em comemoração da aprovação da reforma do Poder
Judiciária, fato que tanta nas orgulha. Mas, ao mes
mo tempo em que me sinto alegre par ver a reforma
do Judiciário aprovada nesta Casa, confesso uma
ponta de revolta, de tristeza e quiçá até de inveja em
relação áqueles que se dedicaram, que se ativeram
mais á reforma do Poder Judiciário, pois a Comissão
Especial da Reforma Tributária, apesar da esforço do
seu Presidente, o Deputado Germano Rigotto, do seu
Relatar, o Deputada Mussa Demes, do Deputado EIi
seu Resende, aqui presente, e de tantos outros mem
bros, infelizmente ainda não alcançou o mesmo êxito
da Comissão da Reforma da Poder Judiciário.

E digo isso, Sr. Presidente, porque de maneira
acertada V. Ex!., na início desta Legislatura, apresen
tou á sociedade, ao Pais, ao Congresso Nacional
uma agenda positiva na qual dois temas se destaca
vam: primeiro, a reforma do Judiciário, tema no qual
V. Ex!. foi mais do que bem-sucedida; segundo, a
questão da reforma tributária, reforma essa, Sr. Presi
dente, que é muito importante, pois afeta todos os se
tores da sociedade.

Por que trato da reforma tributária quando dis
cutimos uma matéria que diz respeito tão-somente à
postergação de prazo para liberação do mercado de
importação de petróleo? Porque essa matéria é a
comprovação de que a reforma tributária mexe com
todos 05 setores da vida nacional, e o atrasa em sua
votação faz com que estejamos nesta noite fazendo
esta discussão.
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VOU tentar explicar de forma mais simples e não haveria juiz para dar liminar, de maneira correta,
compreenslvel para os'Srs. Deputados. O Deputado contestando essa sistemática inconstitucional e ab-
Eliseu Resende, um profundo conhecedor da maté- surda.
ria, que foi Relator da lei na Legislatura passada, cer- Apresentados esses argumentos, pode parecer
tamente poderá esclarecer mais tecnicamente a que sou contra esse projeto. Não. Sou-lhe favorável.
questão. Acho que não é só uma questão de se querer ou não

O fato é que no Brasil, dentro de um sistema tri- aprovar esse projeto. Ou aprovamos esse projeto, ou
butário completamente enlouquecido, além de muitos simplesmente - e o Deputado Eliseu Resende certa-
defeitos, temos tributos que não são propriamente tri- mente explicará isso aqui - haverá um caos em todo o
butos, que não respeitam os princípios mais basilares nosso sistema. Haverá uma competição injusta.
do Direi.to ~ributário, princípios que qualquer estu.d~n- Temos a obrigação de aprovar esse projeto. É
te de pnmelro ou segundo ano de faculdade de DIreito com tristeza, Sr. Presidente, e por culpa daqueles que
conhece. não quiseram a reforma tributária que estamos tendo

Temos no Brasil a figura chamada PPE - Parce- de aprovar esse projeto aqui, hoje. Por isso vou votar
la de Preço Específica. Confesso, Sr. Presidente, favoravelmente a ele, mas fiz questão de registrar
como estudioso e interessado em matéria tributária, aqui que esse é mais um daqueles remendos tributá-
que cheguei a esta Casa sem conhecê-Ia. Na verda- rios que teremos de votar enquanto não se aprovar a
de, a PPE é um tributo criado por portaria, sob o argu- reforma tributária neste Pais, enquanto se ficar adian-
mento de que teria de haver a chamada "conta de do essa questão, achando que se vai resolver o pro-
subsidias", "conta petróleo", enfim, o nome que se lhe blema deste País com tributos cumulativos e com um
queira dar. Infelizmente,-como esse é um tributo cria- sistem-a tributário louco como este que temos.
do por portaria, como bem disse aqui o Relator, o De- É . h t

o encamm amen o.putado Rubens Bueno, só pode ser cobrado porque .
há monopólio estatal nessa questão. Dessa forma, te- O SR. PRESIDENTE (MI~hel Temer) - Concedo
mos de adiar o prazo que se encerraria agora, salvo a p~lavra ao Deputado Paulo Lima, para falar contra o
engano, no dia 31 de julho. Vamos ter de adiar por proJeto.
mais um ano e meio esse prazo porque a reforma tri- O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB - SP. Sem
butária não foi aprovada e não terlamos como tributar revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
o petróleo importado com essa PPE, porque não se putados, essa lei, quando foi aprovada há três anos,
trata de tributo. Qualquer advogado poderia entrar na em 6 de agosto de 1997, visava exatamente à f1exibili-
Justiça e contestar a cobrança desse f~!ª-oJribyjctse o.. -. zaçãG-àe-mereado-de-petr6teo;impostapelãcrnefriCla
Governo tentasse cobrá~lo do petróleo importado. Constitucional nU 9, de novembro de 1995, encami-

O Deputado Rubens Bueno esclarece tudo isso nhada pelo Governo. O mesmo Projeto de Lei nll

em seu parecer e apresenta em seu substitutivo dis- 2.142/96, que dispunha sobre as atividades econOmi-
positivo que - enquanto não se aprova a reforma tri- cas relativas ao monopólio do petróleo, institula a
butária - resolve questão gravlssima: a sonegação Agência Nacional do Petróleo - ANP. Esse PL foi
na área de combustíveis. O Deputado Rubens Bue- transformado na Lei nU 9.478, de 6 de agosto de 1997,
no, na verdade, traz para a refinaria todo o recolhi- dispondo sobre a política energética nacional e as ati-
mento, a alíquota da carga tributária do PIS e da Co- vidades relativas ao monopólio do petróleo, instituin-
fins incidente sobre combustíveis. do o Conselho Nacional de Política Energética e a

Isso só é possível - aliás, necessário - porque ANP.
também na reforma tributária não se conseguiu discu- Então, Sr. Presidente, o que alegamos é o se-
tir, regulamentar nem formatar constitucionalmente a Quinte: foram dados 36 meses para que houvesse a
chamada substituição tributária, que é outra anomalia regulamentação, para que houvesse um trabalho sis-
do nosso sistema tributário. Qualquer advogado com temático que pudesse amparar essa importação de
um mlnimo de argumentos entra na Justiça e conse- combustíveis, principalmente de nafta, para o Brasil.
gue uma liminar contestando a sistemática da substi- O que ocorreu? Nada. Nada foi feito nesse período.
tuição tributária utilizada hoje para tributar combustr- Houve muitas reformas, muito trabalho dentro do
veis. Instala-se assim a indústria das liminares e a so- Congresso Nacional, mas esqueceram-se de desen-
negação. volver um tributo, como foi comentado peJo Deputado

Essa indústria das liminares tem matéria-prima, Eduardo Paes, para substituir a PPE. Não tendo a
Deputado Rubens Bueno, porque, se não tivesse, PPE um substituto, carece de forma a arrecadação
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para a "conta petróleo", que é do Governo, do Orça- so Pais para ajudar o nosso progresso. Há uma gran-
mento. de motivação para isso. Trata-se de um fator econo-

Todos nós somos favoráveis à tributação da im- mico importante, e o crescimento dos nossos pólos
portação de petróleo e seus derivados. ~ importante, petroqulmicos significa que o Brasil está crescendo.
é necessário que se estabeleça uma conduta para Com a regulamentação da tributação dessa área, vai
garantia da arrecadação desses impostos, para evitar baixar o Custo Brasil e, principalmente, não vai au-
que se gerem empregos só fora do Pais. Queremos mentar o consumo da gasolina, porque o bolo é o
respeitar o consumidor neste momento. Temos de ba- mesmo, a quantidade de Iitragem no nosso Pais é a
ratear o preço do combustrvel, da gasolina "a" ou da mesma.
"c", que é misturada com álcool. Então, faço um apelo aos lideres no sentido de

Ocorre que o litro de gasolina, no prazo de um que se reduza o prazo. Também quero ouvir do Llder
ano e meio, de R$O,70 saltou a R$1,55 aqui em Brasl- sua opinião sobre a questão da nafta. Temos de pro-
lia - ou seja, uma majoração de mais de 100% para o teger os nossos p610s petroqulmicos, e não repre-
consumidor. Como é que se pode combater esse pro- sá-los, e não criar barreiras e obstáculos que dificul-
cesso? A única forma é abrir a importação, para criar tem o crescimento e a geração de emprego no nosso
condições de as distribuidoras do nosso Pais pode- Pais.
rem negociar com as grandes refinarias, com as gran- Elaborei uma emenda ao projeto, que já apre-
des distribuidoras, com as chamadas "sete irmãs", as sentei à Mesa. Espero que a votemos para criar con-
multinacionais que têm o controle absoluto do produ- diçOes de desenvolvimento e progresso, e principal-
to, dos combustiveis, mas não querem negociar. Elas mente para que os combustiveis e derivados de pe-
simplesmente impõem um preço que chega a ser três tr61eo, como gases, tintas, plásticos etc., se tornem
vezes maior que o cobrado nos postos dos Estados mais baratos para o consumidor nos postos de reven-
Unidos ou duas vezes e meia mais que o preço cobra- da de gasolina.
do em qualquer posto da Europa. Portanto, esse pro- Obrigado, Sr. Presidente.
cedimento está equivocado. OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

A finalidade da reforma constitucional feita há a palavra ao Deputado Eliseu Resende, para discutir
três anos era abrir o mercado para baratear o preço a matéria a favor.
ao consumidor. Hoje, toda a indústria do nosso Pais O SR. ELISEU RESENDE (PFL - MG. Sem re-
vIve do petróleo e seus derivados. Agora há necessi- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Parla-
dade de abrir o mercado. Cito a nafta como principal mentares, esta é a palavra do Relator do projeto de lei
razão. Por que a nafta? Ora, os três pólos petroqulmi- que flexibilizou o monop61io do petróleo, transforman-
cos mais importantes do Pais - a Copene, na Bahia, a do-se na Lei nll 9.478, de 6 de agosto de 1997; é tam-
Copesul, no Rio Grande do Sul, e a Petroqulmica bém a palavra do membro titular da Comissão da Re-
União, em Mauá, São Paulo - estão com dificuldades forma Tributária presidida pelo Deputado Germano
de obtenção de matéria-prima. Estão represados há Rigotto. Repito aqui a palavra do Deputado Eduardo
cinco anos, sem poder aumentar a produção e, con- Paes: "Infelizmente nao há remédio, nao há solução;
seqoentemente, sem poder gerar empregos, ímpos- temos de aprovar este projeto de lei aqui relatado".
tos e melhores condições para a indústria nacional, Repito, infelizmente, essas palavras.
porque a Petro~ras nao tem capacidad~ d~ dar sus- Quando relatamos o projeto de lei do petróleo,
tentação à ampl.lação da demanda quantlta~lv~ decor- demos um prazo de três anos ao Poder Executivo a
rente -do .cresclmento dos pólos petroqulmlcos no fim de que resolvesse todas as questões relaciona-
nosso Pais. das com os subsldios aos preços de derivados de pe-

Então, fazemos neste momento um alerta: se tróleo, para que tivéssemos efetivamente uma situa-
não o fizeram em três anos, procede concedermos ção de flexibilização do monopólio. Isso significa que
mais um ano e meio? hoje - e é bom que a sociedade o saiba - os preços

Acho exagerado o prazo, Sr. Presidente. Peço dos combustfveis são fixados por portaria; não são
aos LIderes do Governo e dos partidos que façam função das forças de mercado e dos preços externos.
uma composiçêo para que possamos, de acordo com Calcula-se o custo da produção de um derivado de
a iniciativa do Governo, estabelecer um prazo até 31 petróleo na refinaria; calcula-se qual deve ser a remu-
de janeiro de 2001. Esperamos até lá aprovar uma neração da Petrobras, possuidora de praticamente
PEC para gerar condições de tributar os combustfve- todas as refinarias do Pais; estabelece-se então o
is, o petróleo e seus derivados, que vão entrar no nos- preço, incluindo os tributos previstos na Constituição
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e na legislação tributária, Além disso, acrescenta-se a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nã9 ha-
Parcela de Preço Especifica, PPE, que não é tributo, vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
não é contribuição, não é imposto e não é taxa; é re- discussão.
colhida ao Tesouro Nacional para cobrir eventuais O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
subsidios a derivados de petróleo e formar um col- Mesa a seguinte Emenda de Plenário. -
chão, a fim de compensar eventuais flutuações dos ' PL nll. 2.985/00
preços externos.

Temos nesse caso total falta de transparência. EMENDA DE PLENÁRIO N 1
Quisemos, nesse perrodo de três anos, dar solução a Substitua-se no art. 69 da Lei nll. 9.478/97 (art.
essa matéria. Estão presentes o Deputado Germano 111. do projeto ou substitutivo) a expressão .
~igotto, Presidente da Comissão da Reforma Tributá- "... até o dia 31 de dezembro de 2001 pela ex-
na, e tantos outros Parlamentares que compuseram pressão "... até, o dia 31 de janeiro de 2001 ..
essa Comissão. Discutimos exaustivamente, durante
meses, repetindo sempre: "Agosto de 2000 vai che- Em 7/6/00. - Paulo Lima.

gar, e em agosto de 2000 haverá o caos se não der- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para dar
mos solução formal para a tributação incidente sobre parecer à emenda de Plenário, em substituição à
combustfveis". Comissão de Minas e Energia, concedo a palavra ao

Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Deputado Roberto Brant. (Pausa.)
reforma tributária não foi em frente. Agora, não há re- O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Vamos votar.
médio; temos de aprovar esse projeto de lei. Sr. Presidente.

Na exposiçêo de motivos assinada pelos Minis- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
tras de Minas e Energia e da Fazenda consta que votar? Mas há parecer à emenda. . .
será enviada ao Congresso Nacional pelo Executivo OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Con'cédo
uma PEC, para dar solução à PPE. O que peço aos a palavra para oferecer parecer à emenda de Pfen~-
Srs. Parlamentares neste momento, diante da inviabi- rio, em substituição à Comissão de Economia, Indús-
Iidade da rejeição desse projeto? Que se observe a tria e Comércio, ao Sr. Rubens Bueno. .
matéria. O prazo, prorrogado, será até dezembro de O SR. RUBENS BUENO (PPS _ PRo Para ~mitir

2001, mas isso não quer dizer que o Governo não parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,.ao
possa acelerar suas providências administrativas. Projeto de Lei nll. 2.985, de 2000, foi apresentada
Seja no caso da gasolina, seja no caso do diesel, emenda pelo Deputado Paulo Lima, para anteciJ'ar o
seja no da nafta, como citou o Deputado Paulo Lima, prazo fixado no texto, de 31 de dezembro de 2001,
o Governo deve aceleraressas providências adminis- para 31 de janeiro de 2001.
trativas. Não precisa gastar um ano e meio; pode gas-
tar quatro meses, seis meses ou um ano para colocar Sr. Presidente, por todas as razões já expostas
efetivamente em prática a flexibilização do monopólio no nosso relatório, somos pela rejeiçêo da emenda,
do petróleo, para que possamos ter outras refinarias até porque ela se contrapõe ao mérito do projeto.
que não as da Petrobras, para que possamos ter ou- Assim sendo, nosso parecer é contrário à emen-
tros dutos que não só os da Petrobras, para que pos- da do Deputado Paulo Lima. ,
samos ter outros importadores que não s6 a Petro- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
bras, para que, assim. o consumidor final possa gozar a palavra para oferecer parecer à emenda de Ple,ná-
do privilégio dos preços competitivos em se tratando rio, em substituiçêo à Comissão de Minas e Energia,
de produtos essenciais como os combustrveis, o gás ao Sr. Deputado José Carlos Aleluia. . .
de cozinha, a nafta, o diesel, o querosene e a gasoli- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL .:.. BA.'
na. Para emitir parecer. Sem revisêo do orador.) 1::"- Sr.

Portanto, Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. Deputados, Presidente, quanto à emenda apresentada pelo' De-
votamos "sim" a esse projeto de lei porque sua apro- putado Paulo Lima ao Projeto de Lei nll 2.985;'de
vação pelo Congresso Nacional é irremediável. Mas 2000, meu parecer, em nome da Comissão de Minas
entendemos que devemos chamar a atenção do Po- e Energia, da mesma forma, é contrário.
der Executivo: não é preciso gastar os dezoito meses; O parecer é pela rejeição da emenda, entehden-
cumpra logo o seu papel e faça o seu deverde casa, a do que não há conveniência em acatá-Ia. '" _
fim de que tenhamos, no menor prazo possrvel, a fle- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare-
xibilização do monopólio do petróleo. cer é contrário. '



SUBSTITUTIVO

Prorroga o período de transição pre
visto na lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, que "Dispõe sobre a política ener
gética nacional, as atividades relativas
ao monopólio do petróleo, institui o Con
selho Nacional de Política Energética e a
Agência Nacional do Petróleo, e dá ou
tras providências e altera dispositivos da
Lei n~ 9.718, de 27 de novembro de 1998,
que "Altera a legislação tributária fede
ral".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1l! Esta lei dispõe sobre a prorrogação do

período de transição previsto na Lei nl! 9.478, de 6 de
agosto de 1997, e altera dispositivos da Lei na 9.718,
de 27 de novembro de 1998.

Art. 2l! O art. 69 da Lei na 9.478, de 6 de agosto
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 69. Durante o período de transição, que se
estenderá, no máximo, até o dia 31 de dezembro de
2001, os reajustes e revisões de preços dos deriva
dos básicos de petróleo e gás natural, praticados pe
las unidades produtoras ou de processamento, serão
efetuados segundo diretrizes e parêmetros especIfi
cas estabelecidos, em ato conjunto, pelos Ministros
de Estado da Fazenda e de Minas e Energia."(NR)

Art. 311. Os arts. 411., 5!l. e 611. da Lei nl! 9.718, de 27'
de novembro de 1998, passam a vigorar com a se·
guinte redação:

"Art. 4º As contribuições para os Pro
gramas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público 
PIS/PASEP, e para o Financiamento da Se
guridade Social - COFINS, devidas pelas
refinarias de petróleo serão calculadas, res
pectivamente, com base nas seguintes alí
quotas:

1- 2,7% (dois inteiros e sete décimos
por cento) e 12,45% (doze inteiros e qua
renta e cinco centésimos por cento), inci-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi-
a palavra, para oferecer parecer à emenda de Plená- dente, a inscrição era para falar a favor do projeto.
rio em substituição à Comissão de Finanças e Tribu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
tação, ao Sr. Manoel Castro. V. Exs então desiste da palavra.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Para emi- SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Relator
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, designado pela Mesa, em substituição à Comissão de
Sras. e Srs. Parlamentares, o parecer da Comissão Economia, Indústria e Comércio, ao apreciar o proje-
de Finanças e Tributação sobre a emenda apresenta- to, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos o se-
da pelo Deputado Paulo Uma ao Projeto de Lei nl! guinte:
2.985, de 2000, assim como os pareceres das Comis
sões de Minas e Energia e de Economia, Indústria e
Comércio, também é pela rejeição.

Há nítida compreensão de que a proposta invia
bilíza o projeto. Portanto, somos contrários à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra para oferecer parecer à emenda de Plená
rio, em substituição à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, ao Sr. Eduardo Paes.

O SR. EDUARDO PAES (Bloco/PTB - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, trata-se de emenda apresentada ao Projeto de
Lei nl! 2.985, de 2000, pelo Deputado Paulo Lima,
para alterar o prazo ali estipulado.

O parecer da CCJR, depois de rápida análise, é
contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é contrário.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXS
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
votação morreu. Nem é preciso votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é contrário. Vamos votar, então.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço novamente a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXS
a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação é contra a emenda. Não se vota. É matéria
morta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. ExB

está inscrito para encaminhar o voto em favor da ma
téria, Deputado José Carlos Aleluia? Há algum enga
no. Está inscrito aqui.



O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V Exa
a palavra.

O SR. PAULO LIMA (Bloco/PMDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ria pedir verificação de quorum, mas não vou fazê-lo
em respeito ao pedido do Deputado Mendes Ribeiro,
Vice-Líder do PMDB, ao acordo firmado com a lide
rança e também ao entendimento com o Líder do Go
verno, para que haja possibilidade de abertura para
os pólos petroquímicos de nosso País, principalmen
te os de São Paulo.

A Petroquímica União está represada, precisa
ampliar sua produção e gerar empregos dentro de
São Paulo. Muitas empresas estão indo embora des
se Estado e temos que dar um jeito de segurá-Ias. Se
ria isso então, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.',
O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V Exa

a palavra.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Pela'

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
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dentes sobre a receita bruta decorrente da I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, bem
venda de gasolinas, exceto gasolina de avi- como óleo diesel e gás liquefeito de petróleo - GLP,
ação; auferida por distribuidores e comerciantes varejistas;

11 - 2,23% (dois inteiros e vinte e três 11- álcool para fins carburantes, quando adicio-
centésimos por cento) e 10,29% (dez intei- nado à gasolina, auferida por distribuidores;
ros e vinte e nove centésimos por cento), in- 111- álcool para fins carburantes, auferida pelos
cidentes sobre a receita bruta decorrente da comerciantes varejistas.
venda de óleo diesel; Parágrafo único. O disposto neste artigo não se

111 - 2,56% (dois inteiros e cinqüenta e aplica às hipóteses de venda de produtos importados,
seis centésimos por cento) 11,84% (onze que se sujeita ao disposto no art. 611 da Lei nll 9.718,
inteiros e oitenta e quatro centésimos por de 27 de novembro de 1998, com a redação atribuída
cento) incidentes sobre a receita bruta de- pelo art. 311 desta lei.
corrente da venda de gás liquefeito de pe- Art. 511 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
tróleo - GLP; blicação.

IV - 0,65% (sesenta e cinco centési- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
mos por cento) e 3,0% (três por cento) inci- estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
dente sobre a receita bruta decorrente das O substitutivo foi aprovado.
demais atividades."(NR) Prejudicada a proposição inicial (Projeto de Lei

"Art. 5º As contribuições para os Pro- nll 2.985/2000).
gramas de Integração Social e de Formação O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
do Patrimônio do Servidor Público - peço a palavra pela ordem.
PIS/PASEP, e para o Financiamento da Se- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
guridade Social - COFINS, devidas pelas VExa a palavra.
distribuidoras de álcool para fins carburan- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
tes serão calculadas, respectivamente, com revisão do orador.) - Nosso voto é "sim", Sr. Presiden-
base nas seguintes alíquotas: te.

I - 1,46% (um inteiro e quarenta e seis
centésimos por cento) e 6,74% (seis inteiros
e setenta e quatro centésimos por cento),
incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda de álcool para fins carburantes,
exceto quando adicionado à gasolina;

11 - 0,65% (sessenta e cinco centési
mos por cento) e 3,0% (três por cento) inci
dentes sobre a receita bruta decorrente das
demais atividades."(NR)

"Art. 62 O disposto no art. 411 desta lei
aplica-se, também, aos demais produtores e
importadores dos produtos ali referidos.

Parágrafo único. Na hipótese de im
portação de álcool carburante, a incidência
referida no art. 52 dar-se-á na forma de seu:

I - inciso I, quando realizada por distri
buidora do produto;

11 - inciso 11, nos demais casos."(NR)
:t 411 Ficam reduzidas a zero as alíquotas da

iJuição para os Programas de Integração Social
Je Formação do Patrimônio do Servidor Público

PIS/PASEP, e para o Financiamneto da Seguridade
Social- COFINS, incidentes sobre a receita bruta de
corrente da venda de:



EMENDA N12 1

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI NQ 2.985-A, DE 2000

Prorroga o período de transição pre
visto na Lei n2 9.478, de 6 de agosto de
1997, que "dispõe sobre a politica ener
gética nacional, as atividades relativas
ao monopólio do petróleo, institui o Con
selho Nacional de Politica Energética e a
Agência Nacional do Petróleo, e dá ou
tras providências", e altera dispositivos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou pe
dir ao Plenário para votar a emenda e encerrar esta
discussão, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple
nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte

Substitua-se no art. 69 da Lei nQ 9.478/97 (art.112

do projeto ou substitutivo) a expressão
li ... até o dia 31 de dezembro de 2001 pela ex-

pressão "... até, o dia 31 de janeiro de 2001 .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem

estiver de acordo com a emenda permaneça como se
encontra. (Pausa.)

Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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gostaria de expressar aqui um sentimento de frustra- o Congresso Nacional têm, sim, de assumir tal re&-
ção. Havia uma grande mobilização deste Plenário. ponsabilidade e ir ao encontro das expectativas da
da Presidência e da Câmara dos Deputados, e um es- Comissão. No Plenário, poderemos fazer os ajustes.
forço brutal de companheiros nossos, presididos pelo O PT tem divergências e deseja fazer correções. Te-
Deputado Germano Rigotto, para promover a reforma mos uma base concreta para realizar o que o Brasil
tributária, que é uma grande aspiraçao da nossa soci- há tanto tempo reivindica e que é fundamental para a
edade, e, diria, é obrigaçao histórica deste Parlamen- economia, para o emprego e para o desenvolvimento,
to assumir a responsabilidade de levar adiante essa ou seja, uma reforma tributária abrangente.
tarefa. Concluo dizendo que não votaremos qualquer

O Governo Federal lamentavelmente demons- aumento de alíquota ou de impostos neste plenário,
trou, já ao longo destes cinco anos, diria, mais os dois como já não estamos fazendo há algum tempo, por-
anos do Presidente Fernando Henrique Cardoso à que essa será nossa atitude de coerência em prol de
frente do Ministério da Fazenda, que não tem com- uma verdadeira reforma tributária no Pars.
promisso com a reforma tributária, porque tem uma Muito obrigado.
carga tributária de 30% do PIB, que é a segunda mai- O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
ar da história já documentada, conseguiu centralizar peço a palavra pela ordem.
os recursos, fazer o superávit primário para o FMI e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX-
não quer modificar a estrutura tributária. a palavra.

A proposta do Governo de desconstitucionalizar O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB _
a reforma tributária é inaceitável. Queremos preser- RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
var os direitos do cidadão perante o Estado com re- dente, V. Ex· já declarou aprovado o projeto substitu-
gras duradouras, que não permitam mais remendos e tivo.
casursmos como os que têm sido feitos na nossa His-
tória, produzindo a estrutura deformada que ar está.

O PT tem muita dificuldade de aceitar qualquer
mudança tributária, porque a única mudança que a
sociedade deseja é a reforma tributária. Estamos
aceitando essa mudança hoje, em primeiro lugar, por
que está dentro da proposta da Comissão, que pode-
ria resolver, de forma duradoura para a economia bra-
sileira, problemas como esse; e em segundo lugar
porque, ao centralizar a COFINS nas refinarias, esta
mos assegurando o princ!pio da isonomia e da con
corrência, porque aqueles postos de distribuidoras
que possuem liminares estão sendo favorecidos, em
detrimento dos que pagam seus impostos e não têm
condição de concorrer.

Portanto, pelo principio da concorrência e por-
que se trata de proposta que já estava no bojo da re
forma encaminhada pela Comissão, quanto ao mérito
somos favoráveis. No entanto, convidamos este Ple-
nário a tomar uma atitude firme no sentido de recolo-
car a reforma tributária na pauta da sociedade brasile-
ira e levá-Ia ao encontro das aspirações dos setores
mais representativos desta sociedade - setores que
estavam presentes naquela sala, naquele dia. A re-
forma não pode ir saindo devagarzinho, modesta-
mente, humilhadamente, como está acontecendo no
Congresso Nacional.

Apelo para a Presidência desta Casa no sentido
de que não se curve neste momento e convoque as
Lideranças para que discutamos, porque esta Casa e
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da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de "Art. 5Sl As contribuições para os Pro-
1998, que "altera a legislação tributária gramas de Integração Social e de Fonnação
federal". do Patrimônio do Servidor Público -

O Congresso Nacional decreta: PIS/PASEP, e para o Financiamento da Segu-
Art. 1Jl Esta lei dispõe sobre a prorrogação do ridade Social - COFINS, devidas pelas distri-

período de transição previsto na Lei n.Q9.478, de 6 de buidoras de álcool para fins carburantes serão
agosto de 1997, e altera dispositivos da Lei nJl 9.718, calculadas, respectivamente, com
de 27 de novembro de 1998. base nas seguintes allquotas:

Art. 2Jl O art. 69 da Lei n.Q 9.478, de 6 de agosto I - um inteiro e quarenta e seis centé-
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: simos por cento e seis inteiros e setenta e

"Art. 69. Durante o período de transi- quatro centésimos por cento, incidentes so-
çêo, qu~ se estenderá, no máximo, até o dia bre a receita bruta decorrente da venda de
31 de dezembro de 2001, os reajustes e re- álcool para fins carburantes, exceto quando
visões de preços dos derivados básicos de adicionado à gasolina;
petróleo e gás natural, praticados pelas uni- 11 - sessenta e cinco centésimos por
dades produtoras ou de processamento, se- cento e três por cento incidentes sobre a recei·
rao efetuados segundo diretrizes e parâme- ta bruta decorrente das demais ativida-
tros específicos estabelecidos, em ato con- des."{NR)
junto, pelos Ministros de Estado da Fazenda "Art. 611 O disposto no art. 411. desta lei-
e de Minas e Energia." (NR) aplica-se, também, aos demais produtores e

Art. 311. Os arts. 411.,511. e 611. da Lei n119.718, de 27 importadores dos produtos ali referidos.
de novembro de 1998, passam a vigorar com a se- Parágrafo único. Na hipótese de im-
guinte redação: portação

"Art. 411. As contribuições para os pro- de álcool carburante, a incidência refe-
gramas de Integração Social e de Formação rida no art. 52 dar-se - á na forma de seu:
do Património do Servidor Público - I - inciso 1, quando realizada por dis-
PIS/PASEP, e para o Financiamento da Se- tribuidora do produto;
guridade Social - COFINS,...devidas 'p'~-'.ªs 11- inciso li, nos demais casos." (NR)
refinarias de petróleo serão calculadas, res- Art. 411 Ficam reduzidas a zero asãllquotcis da
pectivamente, com base nas seguintes alí- contribuição para os Programas de Integraçao Social
quotas: e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -

I - dois inteiros e sete décimos por PIS/PASEP, e para o Financiamento da Seguridade
cento e doze inteiros e quarenta e cinco Social- COFINS, incidentes sobre a receita bruta de-
centésimos por corrente da venda de:

cento, incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de gasolinas, exceto I - gasolinas. exceto gasolina de aviação, bem
gasolina de aviação; como óleo diesel e gás liquefeito de petróleo - GLP,

11 _ dois inteiros e vinte e três centésimos auferida por distribuidores e comerciantes varejistas;
por cento e dez inteiros e vinte e nove centési- 11 - álcool para fins carburantes, quando adicio-
mos por cento, incidentes sobre a receita bruta nado à gasolina. auferida por distribuidores;
decorrente da venda de óleo diesel; 111 - álcool para fins carburantes, auferida pelos

11I - dois inteiros e cinqoeenta e seis comerciantes varejistas.
centésimos por cento e onze inteiros e Parágrafo único. O disposto neste artigo não se

oitenta e quatro centésimos por cento inci- aplica às hipóteses de venda de produtos importados,
dentes sobre a receita bruta decorrente da que se sujeita ao disposto no art. 611 da Lei n.Q9.718,
venda de gás liquefeito de petróleo - GLP; de 27 de novembro de 1998, com a redação atribuída

IV - sessenta e cinco centésimos por pelo art. 311 desta lei.
cento Art. 511. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

e três por cento - incidentes sobre a blicação.
receita bruta decorrente das demais ativida- Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu-
des." (NR) tado Inaldo Leitão, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles Então, com todo o respeito ao meu colega, que
que forem pela aprovação permaneçam como se en- fez um excelente trabalho na Comissão de Reforma
contram. (Pausa.) Tributária e levou esse assunto ao projeto que pode-

Aprovada. riamos estar votando neste plenário, não votamos re-
A matéria vai ao Senado FederaL mendo algum. E não discuto o mérito; discuto o fato
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, de que, de remendo a remendo, vamos inviabilizando

peço a palavra pela ordem. a votação da reforma tributária.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E>r' Era isso.

a palavra. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- bem. Mais uma vez, quero cumprimentar V. E>r' e dizer
dente, registro meu voto contrário, e explico o porquê. que esta Presidência continuará na luta pela reforma tri-

Na verdade, na condição de Presidente da Co- butária. Estamos todos de acordo quanto a que a refor-
missão de Reforma Tributária, posso dizer - e V. E>r' é ma tributária é fundamental para o País. Precisamos re-
testemunha disso - que essa Comissão trabalhou ajustar alguns pontos para levá-Ia adiante e, lamenta-
como talvez nenhuma outra o tenha feito, ao longo de velmente, não podemos fazê-lo neste semestre, mas
doze meses, respeitando todas as demais Comissões. não vamos deixar de empunhar essa bandeira.

Esperávamos votar o projeto de reforma tributária O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
até o final deste semestre. Infelizmente, não tivemos a _ 2 _
devida participação do Govemo Federal. Depois de ter-
mos entregue, no início de março, a proposta que enten- PROJETO DE LEI N° 663, DE 1999
díamos sair de uma comissão tripartite - Congresso, Go- (Do Sr. Eduardo Jorge).
vemo Federal e Estados -, acreditávamos que o Gover- Discussão, em turno único, do Projeto de
no Federal poderia apresentar sugestões de alteração. Lei n2 663, de 1999, que altera o art. 19 da Lei

Pois bem. De março ajunho, o Governo Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990, que "define
não falou sobre reforma tributária. Nada declarou so- os percentuais da distribuição da compensa-
bre o projeto a ele apresentado. E V. Ex3 fez uma co- ção financeira de que trata a Lei nº 7.990, de
brança, como tem feito sempre, inserindo a reforma 28 de dezembro de 1989, e dá outras provi-
tributária na linha de frente, priorizando-a. dências", constituindo fundo especial para fi-

A cobrança de V. Exa fez com que o Governo, no nanciar pesquisas e fomentar a produção de
início de junho, viesse para a mesa de negociação, energia el~trica a partir da energia solar eólica
apresentando proposta de modificação do texto num e da energia solar. Pendente de pareceres das
dos pontos mais importantes da reforma' o fim das Comissões: de Ciência, Tecnologia, Comuni-
contribuições cumulativas. E é claro que isso determi- cação e Informática; de Finanças e Tributação;
na a impossibilidade de votarmos até o final de junho e de Constituição e Justiça de Redação. Ten-
essa reforma tributária, como aconteceu. do apensados os PL nlls 692/99, 783/99,

Agora, tenho a expectativa de que, sob o co- 2.356/00, 2.843/00, 2.844/00 e 2.954/00,
mando de V. Ex8 e com o apoio de todos os Líderes, 3.018/00 e 2.728/00.
ainda venceremos essas resistências a que tenha- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mos um sistema tributário diferente para o País. mesa requerimento do seguinte teor:

Quero também dizer, Sr. Presidente, que o meu Senhor Presidente,
voto contrário - com todo o respeito ao Deputado EIi- Requeremos, nos termos regimentais, a desa-
seu Resende - não diz respeito ao mérito do projeto, pensação do Projeto de Lei nO 663/99, de autoria do
que está na proposta de reforma tributária. Deputado Eduardo Jorge, dos demais projetos - Pro-

A partir de hoje - declaro - não voto a favor de jeto de Lei nO 692/99, Projeto de Lei nO 783/99, Projeto
remendo fiscal algum, porque se continuarmos votan- de Lei nO 2.356/00, Projeto de Lei nO 2.843/00 e Proje-
do a favor de remendos fiscais, de mudanças no sis- to de Lei nO 2.844/00.
tema tributário, com certeza essa reforma ficará para Salas das Sessões, 7 de junho de 2000. -
o "dia de são nunca". O Governo Federal fica em posi- Arnaldo Madeira - Líder do Governo; Inocêncio Oli-
ção tranqüila, aprovando os ajustes, remendos e mo- veira - Líder do PFL; Aécio Neves - Líder do Bloco
dificações no sistema tributário que entende deva Parlamentar PSDB/PTB; e Walter Pinheiro - VI-
aprovar, e não faz a reforma estrutural. ce-Líder do PT.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- Em 16 de maio último, o Sr. Presidente da Câ-
ção o requerimento. mara dos Deputados deferiu requerimento desta Co-

O SR. PRE"SIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. missão, solicitando despacho do Projeto de Lei n12

Deputados que estiverem de acordo permaneçam 663. Agora, porém, estamos fazendo uma mudança,
como se encontram. (Pausa.) de acordo com o requerimento aprovado.

Aprovado. Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
O parecer dos Relatores, portanto, cingir-se-á municação e Informática posicionar-se sobre o mérito

aos demais projetos. da matéria, que tramita em regime de urgência, nos
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo termos do art. 155 do Regimento Interno desta Casa.

a palavra, para oferecer parecer ao projeto em substi- Voto do Relator:
tuição à Comissão de Ciência e Tecnologia, ao Sr. A destinação de recursos oriundos de ativlda-
Deputado Alberto Goldman. des privadas setoriais do Fundo Nacional de Desen-

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB - volvimento Científico e Tecnológico insere-se na es-
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. tratégia adotada pelo Ministério da Ciência e Tecnolo-
Presidente, o Projeto de Lei nJ:l663 é o que puxava os gia para aumentar a alocação de recursos a serem
demais. Agora, porém, aprovou-se a sua desapensa- aplicados no setor.
ção. No entanto, vou fazer a leitura do relatório como O exemplo que tem sido mais citado pelos técni-
foi escrito, evidentemente com o conhecimento de cos do Governo e pela imprensa, quando se trata de
que o Projeto de Lei nJ:l 663/99 continua tramitando, discutir fundos setoriais de ciência e tecnologia, é a
tendo sido desapensado. destinação de percentual dos royalties do petróleo

O Projeto de Lei nO 663, de 1999, de autoria do para o FNDCT, determinada pela Lei nO. 9.478, de
nobre Deputado Eduardo Jorge, pretende alterar a 1997, que criou a Agência Nacional de Petróleo.
Lei nO. 8.001, de 1990, destinando ao Ministério de Mi- Os resultados financeiros expressivos da apli-
nas e Energia 10% dos recursos da compensação cação da referida lei encorajaram o Poder Executivo a
pela utilização de recursos hídricos para fins de gera- encaminhar um conjunto de proposições, alocando
ção de energia elétrica. Tais recursos serão destina- ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico
dos, de acordo com a proposta, ao financiamento da e Científico parcelas de recursos oriundos dos seto-
pesquisa e ao fomento da produção de energia elétri- res privados na área de energia elétrica, espacial e
ca a partir da energia eólica e energia solar. transporte e de percentuais da compensação finan-

Alega o autor da matéria que tal medida objetiva ceira a que faz jus a União pela utilização de recursos
o aproveitamento mais racional dos abundantes re- hídricos e pela exploração de produtos minerais O
cursos naturais de nosso País, de forma a atender os Governo espera viabilizar, com base na alocação de
brasileiros que habitam propriedades rurais e comuni- recursos de empresas privadas que exploram setores
dades isoladas que ainda não têm acesso à energia estratégicos, o aporte de novos recursos da ordem de
elétrica em suas residências. Ademais, espera-se, 900 milhões de dólares, dos quais 20% pretende desti-
como resultado desse esforço, possibilitar o desenvol- nar a investimentos de infra-estrutura laboratonal e de
vimento tecnol6gico do País nessa área e a produção pesquisa nas universidades e centros de pesquisa.
de tecnologia de ponta, visando à sua exportação para No que se refere à compensação financeira pela
outros paises de condições climáticas semelhantes. utilização de recursos hídricos para fins de geração

No prazo regimental, durante a tramitação, fo- de energia elétrica, a legislação vigente, Lei n2 8.001,
ram apresentadas duas emendas perante a Comis- de 1990, já destina ao Ministério de Ciência e Tecno-
são de Minas e Energia, para que se apensassem à logia parcela de 2% dos recursos correspondentes. O
proposição os seguintes Projetos de Lei: nO. 692, de Projeto de Lei n2 2.843, de 2000, tem justamente
.1999; nJ:l 783, de 1999; nQ. 2.356, de 2000. como objetivo alterar a referida lei, de modo a aumen-

Antes que a proposição principal e as apensa- tar o percentual atual de 2% para 4% e redirecionar
das fossem avaliadas de modo conclusivo pela Co- sua alocação do Ministério de Ciência e Tecnologia
missão de Minas e Energia, mais três projetos foram para o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico
apensados, dois de iniciativa do Poder Executivo e e Tecnol6gico.
um do Deputado João Grandão. São do Poder Exe- Quanto à compensação pela exploração de re-
cutivo o Projeto de Lei nO. 2.843, de 2000, e o Projeto cursos minerais, regulada pela mesma lei, nenhuma
de Lei nQ. 2.844, de 2000, e desta Casa, do Deputado parcela é alocada atualmente ao setor de ciência e
João Grandão, o PL nQ 2.954, de 2000. tecnologia. O Projeto de Lei nQ 2.844, de 2000, pre-



"Art. 1.Q .

ca;
VIII - um representante do setor produtivo.
Art. 50.0 art. 80. da Lei n0.7.990, de 28 de dezem

bro de 1989, com a redação dada pelo art. 3D. da Lei nA
8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:

111 - três por cento ao Ministério do
Meio Ambiente;

IV - três por cento ao Ministério das
Minas e Energia;

V - quatro por cento ao Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e Tecno
lógico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nl1

719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido
pela Lei n.Q 8.172, de 18 de janeiro de 1991.

.. "(NR)
Art. 3t1. Os recursos destinados ao FNDCT serão

alocados em categoria de programação específica e
reservados para o financiamento de programas e pro
jetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecno
lógico do setor de recursos hídricos, devendo ser ad
ministrados conforme o disposto no regulamento.

Parágrafo único. Para fins do disposto no § 5D.
do art. 165 da Constituição Federal, o Poder Executi
vo incluirá os recursos de que trata o art. 1D. na pro
posta de lei orçamentária anual.

Art. 4t1. Será constituído, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a
finalidade de definir as diretrizes gerais e plano anual
de investimentos, acompanhar a implementação das
ações e proceder à avaliação anual dos resultados al
cançados, o qual deverá ser composto pelos seguin
tes membros:

I - um representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia, que o presidirá;

11 - um representante do Ministério do Meio
Ambiente;

111- um representante do Ministério das Minas e
Energia;

IV - um representante da agência federal regu
ladora de recursos hídricos;

V - um representante da Financiadora de Estu
dos e Projetos - FINEP;

VI- um representante do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq;

VII - um representante da comunidade científi-

(Apensos Projetos de Lei nºS 692,
de 1999, 783, de 1999, 2.356, de 2000,
2.843, de 2000 e 2.844, de 2000)

Destina recursos da compensação
financeira pela utilização de recursos hi
dricos para fins de geração de energia
elétrica e pela exploração de recursos
minerais para o setor de ciência e tecno
logia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Esta lei altera a redação da Lei n1l 8.001,

de 13 de março de 1990, com o objetívo de destinar
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento CienUfico e
Tecnológico recursos oriundos da compensação fi
nanceira pela utilização de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e pela exploração de
recursos minerais.

Art. 2D. O art. 1D. da Lei n11 8.001, de 13 de março
de 1990, com a alteração do art. 54 da Lei nA9.433, de
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tende, portanto, alterá-Ia, de forma a incluir o Fundo 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar com a seguinte i
como um dos destinatários desses recursos. redaçao:

Ambas as iniciativas são, a nosso ver, meritóri
as, pois demonstram que está sendo atribuída ao se
tor de ciência e tecnologia prioridade em nível compa
tível com sua relevância para o desenvolvimento eco
nômico e social deste País. Em ambos os casos, os
projetos foram negociados com os outros Ministérios
que recebiam parcela desses recursos e que abriram
mão de percentual em favor do setor de ciência e tec
nologia. Esses Ministérios, bem como as agências re
guladoras desses setores, participarão da gestão dos
recursos destinados ao fundo por meio de comitês
gestores criados no âmbito de cada um dos projetos.

Dado que os projetos estão apensados ao Pro
jeto de Lei ntl. 663, agora desapensado, e consideran
do que ambas as proposições merecem ser aprova
das, optamos pela apresentação de um substitutivo
que aglutina os dois projetos do Executivo, introduzin
do pequenas modificações de redação, de forma a
adequar seus dispositivos a essa nova situação. Com
relação à proposição principal, as emendas a ele
apresentadas e aos outros apensos, não foi possível
compatibilizar a sua redação com a do substitutivo
que ora propomos.

Assim sendo, votamos pela aprovação dos Pro
jetos de Lei nlls 2.843, de 2000, e 2.844, de 2000, na
forma do substitutivo que apresentamos, e pela rejei
ção dos Projetos ntl.s 692/99,783/99 e 2.356/00.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI NI1 2.844 DE 2000
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tivo.

Art. 92 Os membros dos Comitês Gestores re
feridos nos incisos VII e VIII do artigo 42 e nos inci
sos VI e VII do artigo 82 desta lei terão mandato de
doís anos, admitida uma recondução, devendo a pri
meira investidura ocorrer no prazo de até noventa
dias a partir da publicação desta lei.

Parágrafo único. A participação nos Comitês
Gestores não será remunerada.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Alberto Goldman, Relator.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
quanto o Relator não chega à tribuna, informo a V. Ex!
que o PPB tomará uma posição, no aguardo de votar
a urgência urgentíssima do Projeto de Lei nll. 1.428,
que trata do Código de Trânsito Brasileiro, sobre as
modificações acordadas com o Governo. Precisamos
votar essa urgência e o projeto para restabelecermos
esse acordo, que teve a participação dos Ministros
Eliseu Padilha e Francisco Dornelles, e darmos a res
posta que todos esperam.

O PPB votará com a Liderança do Governo.
Permanecerá em plenário até o momento necessário.
A partir da próxima semana, gostaria de votar primei
ro essa urgência e essa matéria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GEOVAN FREITAS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ext'

a palavra.
O SR. GEOVAN FREITAS (Bloco/PMD8 - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão
ordinária, na segunda votação, votei com o PMDB.

O SR. SAULO PEDROSA (Bloco/PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão

"Parágrafo unrco. A compensação fi~ IV - um representante da Financiadora
nanceira não recolhida no prazo fixado no de Estudos e Projetos - FINEP;
caput deste artigo será cobrada com os se- V - um representante do Conselho Na~

guintes acréscimos: cional de Desenvolvimento Cientifico e Tec~
I - juros de mora, contados do mês se- nólogico - CNPq;

guinte ao do vencimento, à razão de um por VI - um representante da comunidade
cento ao mês ou fração de mês; cientifica'

11 - multa de dez por cento, aplicável VII ~ um representante do setor produ-
sobre o montante final apurado." (NR).

Art. 62. O § 22. do art. 22. da Lei nº 8.001, de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 2Q A distribuição da compensação fi
nanceira referida no caput deste artigo será
feita da seguinte forma:

I - vinte e três por cento para os Esta
dos e o Distrito Federal;

11 - sessenta e cinco por cento para os
Municipios;

11I - dois por cento para o Fundo Naci
onal de Desenvolvimento Cientifico e Tec
nológico - FNDCT, instituido pelo Decre
to-Lei n2 719, de 31 de julho de 1969, e res
tabelecido pela Lei n.Q 8.172, de 18 de janei
ro de 1991, destinado ao desenvolvimento
cientifico e tecnológico do setor mineral;

IV - dez por cento para o Ministério
das Minas e Energia, a serem integralmente
repassados ao Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM, que destinará
dois por cento desta cota-parte à proteção
mineral em regiões mineradoras, por inter
médio do Instituto Brasileiro do Meio Ambi
ente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA." (NR)

Art. 72. Para fins do disposto no § 52. do art. 165
da Constituição, o Poder Executivo incluirá na pro
posta de lei orçamentária anual os recursos destina
dos ao FNDCT previstos nesta lei.

Art. 82. Será constituído, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a
finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de
investimento, acompanhar a implementação das
ações e avaliar anualmente os resultados alcança
dos, o qual será composto pelos seguintes membros:

I - um representance do Ministério da
Ciência e Tecnologia, que o presidirá;

,,- um representante do Ministério das
Minas e Energia;

111 - um representante do órgão fede
ral regulador dos recursos minerais;



sa.)

Para oferecer parecer ao projeto, em substitui
ção à Comissão de Finanças e Tributação, concedo a
palavra ao nobre Deputado Robson Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
substitutivo oferecido pelo nobre Deputado Alberto
Goldman aos projetos apensados ao Projeto de Lei nll

663/99, agora deles desapensado, apresenta ade
quação financeira e orçamentária. A opinião da Co
missão é no sentido da sua aprovação. Somos favo
ráveis a ele, portanto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra para oferecer parecer ao projeto, em substi
tuição à Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao nobre Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos apreciando os projetos de lei antes apensa
dos ao de nO. 663/99, agora desapensado devido à
aprovação de requerimento nesse sentido. Para a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, a
matéria, que versa sobre o fundo de incentivo à pes
quisa, nêo apresenta vício de inconstitucionalidade
nem de técnica legislativa.

Quero firmar compromisso assumido na Comis
são de Minas e Energia e na Comissão de Ciência e
Tecnologia, cujos Relatores incorporaram a emenda
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ordinária, nas duas últimas votações, votei de acordo que trata da destinação de 30% dos recursos para o
com o meu partido. Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, bem como a cor-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para ofe- reção apresentada em plenário - é bom frisar - pelo
recer parecer ao projeto pela Comissão de Minas e Deputado Sérgio Miranda relativamente à utilização
Energia, concedo a palavra ao Deputado José Carlos desses recursos para o abate da dívida.
Aleluia. Somos, portanto, pela aprovação da matéria,

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. porquanto constitucional e de boa técnica legislativa.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer
Presidente, estamos apreciando os projetos antes é pela constitucionalidade e boa técnica legislativa.
apensados ao Projeto de Lei nll. 663/99, que agora se- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora-
gue em tramitação separado. dores inscritos para discutir contrariamente.

Em substituição à Comissão de Minas e Ener- Para discutir contrariamente à matéria, concedo
gia, ofereço parecer pelo acatamento do substitutivo a palavra ao Deputado Clementino Coelho.
oferecido pelo Deputado Alberto Goldman, que aca- O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
ba de assumir o compromisso de acatar emenda que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por diver-
destina parte dos recursos de pesquisa para as Re- sas oportunidades, como ontem, na Comissão de
giões menos desenvolvidas, na forma que o Deputado Educação, Cultura e Desporto, tivemos debates com
relatará. os Ministros Ronaldo Mota Sardenberg e Paulo Re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para nato Souza. Nessas ocasiões, como em diversas ou-
emitir parecer ao projeto em substituição à Comissão tras, louvamos a iniciativa do Governo de buscar re-
de Finanças e Tributação, tem a palavra o Deputado cursos na iniciativa privada para alavancar esse setor
Jorge Khoury. (Pausa.) da ciência e tecnologia. Contudo, fizemos uma pan-

O Deputado Jorge Khoury está presente? (Pau- deração ao Ministro da Ciência e Tecnologia e à sua
equipe, no sentido de que nos fundos setoriais, se
mantivermos a lógica da aplicação setorial, estamos
consagrando um modelo concentrador da aplicação
de ciência e tecnologia.

O próprio Presidente da República disse recen
temente que o Brasil é um País bastante heterogê
neo. Ao mesmo tempo que convive com demandas
pós Internet, convive com demandas ainda do século
XIX. Então, a única maneira de poder democratizar a
aplicação desses recursos tão vitais nessa área de
ciência e tecnologia não é manter a lógica insensata
da questão setorial; é justamente fortalecer o ente re
gional.

Vou dar um exemplo: dentre esses fundos, so
mente dois estão regionalizados. E estão regionaliza
dos num patamar de 30%, que não muda o paradoxo,
esse ato da desigualdade. A própria desigualdade fez
nascer esses fundos. Afinal, o Brasil não mais pode
conviver com uma defasagem tecnológica e científica
no mundo desenvolvido. Da mesma forma que o Bra
sil não pode conviver com essa realidade, nós não
podemos ter o aprofundamento dessa desigualdade.

No ano passado, o ex-Ministro Bresser Pereira,
então no comando dessa área, cometeu um deslize e
uma desconsideração para com as regiões subde
senvolvidas e disse que não se deveria aplicar no
Norte e no Nordeste porque nessas regiões não há
demanda nem quantitativa, nem qualitativa. Nossas
demandas podem ser até diferentes, mas existem.
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Então, temos de quebrar essa lógica da centraliza- daqui a cinco anos, ao final desse período vamos es-
ção, essa lógica setorial, porque todos esses setores, tar mandando para um subfundo regional, que vai ser
Sr. Presidente, uns mais e outros menos, fazem parte administrado pelo Basa, pelo BNB, pelas universida-
da atividade econômica de todas as regiões deste des federais, pelas Secretarias, cerca de 2 bilhões. E
Pais. aí nós é que vamos dar a capilaridade do investimen-

O Fundo Setorial de Transportes, por exemplo, to em todos aqueles setores para os quais foram arre-
não contempla investimentos em hidrovias. Nós man- cadados os recursos. Se ficar centralizado aqui, Sr.
tivemos essa lógica mesmo depois de perceber o Presidente, o que vai acontecer? Chegaremos ao fi-
quanto este Paí~ está pagando por não ter investido nal do ano e vão dizer que não houve demanda do
em ferrovias e hidrovias. Quer dizer, vai-se concen- Nordeste e do Norte, ou que a demanda dessas re-
trar o recurso somente na matriz rodoviária. Não po- giões não foi qualitativa, não foi meritória, e que hou-
demos aceitar isso. Temos uma hidrovia no São Fran- ve projetos melhores no Sul e no Sudeste, por isso os
cisco que padece de determinação política para po- recursos não saíram daqui.
der operar. Esse filme esta Casa já viu antes. Por isso, vota·

Podemos citar outro exemplo, Sr. Presidente: o mos não contra a idéia, não contra o princípio de ir
fundo de energia. Em que região existe o maior confli- buscar o dinheiro na iniciativa privada para fazer esse
to quanto à matéria-prima que gera 96% da matriz desenvolvimento, mas contra essa centralização,
energética deste País? É no semi-árido, onde há pro- porque queremos uma partilha democrática e justa.
blemas com relação à água para uso energético elou Queremos a justiça social que o Presidente da Repú-
para irrigação, para o resgate social. Então, precisa- blica disse que pode fazer. Espero que possamos im-
mos direcionar esses recursos para as energias alter- plementar isso aqui.
nativas, sobretudo no Nordeste, porque é lá que pre- Muito obrigado.
cisamos descontingenciar essa água que está vincu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha-
lada à Chesf, para o desenvolvimento sustentado e vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
para a qualidade de vida. Precisamos investir na discussão.
energia solar, na do hidrogênio e na eólica. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

O Ministro Sardenberg disse que o Norte e o peço a palavra pela ordem.
Nordeste deviam estar sa..tLsfeito-S-l porque no primeiro () S~. PRESIDENTE .LMichel Temer) - Pois não.
ano receberão 240 milhões. Eu disse ao Ministro que, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
se fosse regionalizado, o Norte e o Nordeste estariam ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cer-
recebendo 400 milhões, e não 240, como receberão ta vez, em Pernambuco, houve uma crise muito gran-
se continuar setorizado o processo. de de preço do algodão, que constituía o principal

Precisamos de recursos para inverter esse pa- produto da nossa região e que praticamente viabiliza-
radigma do atraso, sobretudo agora, no século XXI, va a fixação do homem no campo. As indústrias es-
quando vivemos realmente num mundo do conheci- trangeiras resolveram baixar de uma hora para outra -
mento. Quem tiver o conhecimento pode fazer as o preço, e então um grande Governador de Pernam-
transformações, e o conhecimento advém de investi- buco, Cid Sampaio, tentou manter o preço por uma
menta maciço em ciência e tecnologia. Precisamos atuação do Estado. Chegou um determinado momen-
que esta Casa assuma o compromisso de mudarmos to em que o volume era tão grande que S. Exa não
a face deste País das desigualdades. Somos contra teve condições de manter mais o preço. Então S.-~
essa lógica. E não adianta dizer aqui que o Nordeste colocou a mão na cabeça e disse: "Como é triste ser
já tem 30%, porque com 30% não se muda esse sta- pobre!"
tus quo, não se muda esse paradoxo. Infelizmente esta é a nossa realidade. Somos

Peço ao nobre Líder Inocêncio Oliveira, defen- pobres, não temos condições.
sor do Nordeste, que façamos aplicações regionais, Congratulo-me com o Deputado Clementino
fortalecendo a Sudam, a Sudene, o Basa e o Banco Coelho por sua participação. S. Exa descreveu aqui a
do Nordeste do Brasil como gestores desses subfun- realidade do País em que vivemos. Sr. Presidente, in-
dos regionais, tendo a participação do Ministério e felizmente, nem Pernambuco, nem os estados do
das Secretarias de Ciência e Tecnologia. Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste podem agir

Só para citar um exemplo, se entrarmos num como São Paulo age. Eu estava conversando com o
consenso no sentido de que o Norte e o Nordeste te- Deputado Alberto Goldman e S. Exa dizia que o Esta-
nham 40% de 1 bilhão no primeiro ano e de 5 bilhões do de São Paulo fixa 1% do seu orçamento para in-



o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Severino Cavalcanti, 2° Vi
ce-Presidente. .

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTI; (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa a palavra.
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vestimentas em ciência e tecnologia. E dizia o Depu- O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS.
tado Alberto Goldman que esse valor é superior a to- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-
dos esses investimentos que serão gerados por meio çôes anteriores, acompanhei o partido.
desses fundos. Ora, se cada estado do Nordeste ti- O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
vesse condições de bancar 1% para ciência e tecno- peço a palavra pela ordem.
logia, já seria um ava~ço. . . O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _

Apesar de tudo IS~O! hOje é um grande dia, gra- Tem V. Exa a palavra.
ças ao trabalho de brasileiros do Nordeste, do.Norte e O SR FERNANDO CORUJA (PDT _ SC S
do Centro-Oeste. Graças a Deus vamos destinar um .' . . em
percentual a essas Regiões. Se o valor não é o ideal, revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ap':!nas
pelo menos já é uma conscientização no sentido de esclarecer se está valendo a votação do Projeto de
que queremos começar a fazer algo neste País. Lei nll 663. É isso? É o substitutivo ao Projeto de Lei

O Brasil não pode ser rico com regiões pobres e nll 663, com emendas ao de nll 2.844?
discriminadas como o Nordeste, o Norte e o Cen- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
tro-Oeste. Precisamos ter a consciência de que o Deputado Fernando Coruja, o Projeto de Lei nll 663
Nordeste não é um problema do Nordeste, é um pro- foi desapensado.
blema nacional. O SR. FERNANDO CORUJA - Tudo bem. Mas

O Deputado Clementino Coelho tem razão as emendas do Deputado Clementino Coelho são ao
quando diz que investir em ciência e tecnologia é con- Projeto de Lei nll 2.844?
dição fundamental de desenvolvimento neste mundo O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
do conhecimento em que vivemos. Norberto Bobbio Perfeito.
já dizia que o mundo passo.u por três grandes fases: a O SR. FERNANDO CORUJA - Então as emen-
fase dos países ricos e dos países pobres, a fase dos das passam a valer ao Substitutivo ao Projeto de Lei
países fortes e dos países fracos, e hoje a fase dos nll 663?
que sabem e dos que não sabem. . .

P · ~. 'ê' d . ti'ê O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
reclsamos Ler conSCI nCla e que Inves r em Cl n- Certo

cia e tecnologia é condição fundamental para o desenvol- . .
vimento, o qual será diretamente proporcional ao investi- . O SR. FERNA~DO C<?RUJA - Sr. Presidente,
menta em educação, ciência e sobretudo pesquisa. rap~damente, gosta~l~ de dizer, em rel~ção ~ es~e

A . çã d fu d t d projeto, que sem dUVida alguma o Brasil precisa In-cria o esses n os represen a gran e avan- ... .
b d d "d 11 bé vestir em Ciência e tecnologia. Em boa hora o Gover-ço, sem som ra e UVI a. am m aprovaremos a .

emenda que fixa o limite determinado pela lei que pro- no apresenta propostas a me~ ver ~Ulto adequadas
moveu o superávit dos fundos. E louvo o Deputado Cle- para a questão. P~evê grande InV~stlmento, que P?de
mentino Coelho pela idéia de destinar 50%, o que não c~eg~r a 5

1
0U.6 bilhões nos próximos anos, em clên-

foi possível. Graças a Deus, eu tive a felicidade de assi- cla e ecno agia. . .
nar o seu pedido, mas tenho a consciência de que che- Mas quero.falar a respeito da p~o~oSIÇão d? ~e-
gamos aos 30% possíveis. Reitero, porém, que o Nor- putado Clen:entl~o Coelho. A Constttulção bra~II:lra,
deste não quer esmolas; quer, de fato, justiça. no seu art. 3. ' InCISO "~, ~revê que d~ntre os obj~tlvos

Com esse sentimento, a partirde hoje, mais pre- fundamen~als da Repubhca Feder~tlv~ do BraSil est~
cisamente de agora, levantamos este brado ao Brasil, o de e~radlcar a pobr~~a e a n:arg~nahzação e redUZir
o grande País de todosioós: precisamos fazer alguma a~ deslgualdade~ S?CI~IS e regl.onals. E esta ~asa .pre-
coisa pelo Norte, pelo Nordeste,e pelo Centro-Oeste, clsa realm~nte dlml~ulr as.deslgualdad~s r~glonals.
para desenvolver uma pátria mais justa, fraterna, soli- . Preclsam.0s dlf~renclar o que é CIênCia e tecno-
dária e desenvolvida. logla do que é investimento em outras áreas, em áre

as sociais. O Deputado Inocêncio, no seu viés filosófi
co, citou Norberto Bobbio, os parses ricos e pobres,
os países fortes e fracos antigamente, e agora os que
sabem e os que não sabem. Precisamos investir real
mente para saber, porque é isso que diferencia. Mas
investimento em ciência e tecnologia - e aí vou-me
permitir uma pequena discordância do Deputado Cle
mentino - precisa ter uma boa distribuição, porque é
preciso investir também em setores como a USP, em



go:
Art. ... Não se aplica a este fundo o

disposto na Lei nll 9.530, de 10 de dezem
bro de 1997.

Com isso, S. Exa pretende evitar que os recur
sos que eventualmente estejam no final do exe~cício

disponíveis, não utilizados ainda pelo fundo, pos
sam ser apropriados pelo conjunto do Orçamento,
para que se executem outras despesas.

O nosso parecer é favorável a essa emenda.
A Emenda n1l 2 foi retirada, e a Emenda n1l 3 está

escrita da seguinte forma:

Acrescente-se à parte final do inciso
111, constante do § 2-º, conforme artigo 2º do
PL, a expressão "com mínimo de 50% às re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste".

Na realidade, Sr. Presidente, como a emenda
não foi feita ao substitutivo, mas ao projeto de lei, em
primeiro lugar, terfamos que reformular a referência,
acrescentando ao art. 211 na reformulação que faz do
art. 1li. da Lei nll. 8.001, com'alteração do art. 54 da Lei
nO 9.433.

O art. 1°dessa lei termina por dizer no seu inciso
V: 4% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cienti
fico e Tecnológico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei

Acrescente-se à parte final do inciso
111 constante do § ,2!!, conforme art. 2-º do
PL a expressão, "com mínimos de 50%
às regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste". (NR).

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Clementino Coelho, PPS -Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Regis Cavalcante - Vice-Líder do
PPS - Sérgio Miranda, L1der do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Walter Pínheíro, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
Emenda nll 2 foi retirada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para emitir parecer às Em~~das de Plenário n2" 1 e 3,
em substituição à Comis~o de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, concedo a palavra ao
nobre Deputado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, a Emenda nll 1, do Deputado Sérgio Mi
randa e de outros Parlamentares, diz o seguinte:

Inclua-se onde couber o seguinte arti-
PROJETO DE LEI N° 2.844, DE 2000

EMENDA N°1

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Art.... Não se aplica a este Fundo o disposto na

Lei nll 9.530, de 10 de dezembro de 1997. - Deputado
Sérgio Miranda, Líder do PCdoB/PSS - Walter Pi
nheiro, Vice-Líder do PT -Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL - OdeImo Leão, Líder do PPB - Arnaldo Ma
deira, Líder do Governo.

PROJETO DE LEI NlI 2.844, DE 2000

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO Nll 2

Dê-se ao art. 2° do PL a seguinte redação:

"Art. 2-º Os recursos destinados ao
FNDCT, serão alocados em categorias de
programação específica, reservando míni
mos de 50% para o financiamento de pro
gramas e projetos de pesquisa científica e
de desenvolvimento tecnológico do setor de
recursos hídricos nas regiões Norte e Nor
deste e Centro-Oeste, sendo administrados
conforme o disposto no regulamento". (NR)

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Clementino Coelho, PPS -Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Walter Pinheiro, Vice-L1der do PT 
Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS - Sérgio Mi
randa, L1der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
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São Paulo, que astá ,JPl im'-'m;,~'s dificuldades, ou na PROJETO DE LEI N° 2.844, DE 2000

UnS, onde existe pesquisa de ponta. As vezes, isso EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO NO 3
faz diferença. Em ciência e tecnologia, é preciso mui-
to investimento na área de ponta. Por isso acho que
30% é um valor razoável.

Quanto às emendas do Deputado alocando
50% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conside
ro o valor demasiado. E aí não é uma questão de justi
ça; não se vai produzir o efeito que queremos, porque
a tecnologia tem que ser desenvolvida algumas ve
zes em locais de ponta.

É claro que reconhecemos centros de pesquisa
na Amazônia e no Nordeste que precisam de investi
mentos, mas considero 30% um valor razoável.

O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS - RS. Sem
revisão do relator.) - Sr. Presidente, nas duas últimas
votações nominais, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sobre a mesa as seguintes Emendas de Plenário.
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ntl 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Lei ntl 8.172, de 18 de janeiro de 1991. Concedo a palavra para oferecer parecer às Emendas

O que pretende essa emenda é acrescentar a d~ Plenário n~ 1 e 3, em substituição à Comissão. de
expressão "com mínimo de 50% às regiões Norte, Minas e Energia, a? Sr. Deputado José Carlos AlelUia.
Nordeste e Centro-Oeste". O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (PFL - BA.

Segundo acordo feito entre as Lideranças aco- Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Ihemos o número mínimo de 30%, reformuiando Presidente, entendo que se está desenvolvendo um
numa subemenda: 30% para as Regiões Norte, Nor- acordo, ~ eu pretendo acatar a emenda. do D~putado
deste e Centro-Oeste. Cleme~tmoCoelho, de tal modo que o~ investimentos

. não sejam de 50%, mas de 30%, aplicados nas re-
Dessa forma, somos favoráveis, nos termos giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em institui-

dessa subemenda. ções de pesquisa sediadas nessas regiões e da for-
O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Relator, ma que será feita em relação à eletricidade. Portanto,

peço a V. Ex
s

um esclarecimento. o parecer é favorável com essa alteração, de 50%
O SR. ALBERTO GOLDMAN - Pois não. para 30%, reduzindo o percentual para que possa ha-
O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden- ver conciliação, e desde que sejam aplicadas em pro-

te, gostaria de pedir um pouco mais de compreensão. jetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por
Com relação aos outros dais fundos, que são o Fundo intermédio de instituições localizadas nessas regiões.
Verde-Amarela e o Fundo da Infra-Estrutura, os quais O mais importante é desenvolver as regiões, é
já estão regionalizados, fala-se em mínimo de 30% formar a massa critica de ciência e tecnologia e de-
para o Norte e o Nordeste. Fizemos um apelo com re- senvolver a infra-estrutura. Portanto, não pode ser
lação aos fundos setoriais para 50% e ampliamos de um percentual alto, para que a Deputada Alberto
Norte e Nordeste para Norte, Nordeste e Cen- Goldman possa concordar. Com 30% dá para iniciar a
tro-Oeste. Até admitimos os 30%, mas desde que vol- implementação da infra-estrutura.
te a redação original dos outros dois fundos, que fala Sr. Presidente, as mudanças que nós aprova-
em mínimo de 30% para a Região Norte e Nordeste, mos aqui no Congresso Nacional, por exemplo, na
conforme está nos outros. Se é para incluir o Cen- área de petróleo têm provocado mudanças significati-
tro-Oeste, queremos um percentual maior do que vas nas universidades da Bahia, do Rio Grande do
30%, por uma questão de justiça. Senão, estamos fa- Norte, de Pernambuco e do Ceará. Trata-se de esta-
zendo aqui uma reivindicação, em nome de três re- dos que estão se habilitando para trabalhar. Na área
giões, inferior ao que já foi concedido nos outros dois de informática, da mesma forma, aprovamos emenda
fundos, 30% para as duas regiões. Aliás, o nobre L1- nesta linha.
der Inocêncio Oliveira disse que faz o acordo co~ Eu acho que isso não constrange o resto do
30% se ficar com a mesma redação dos outros dOIs País. É um número modesto, mas é importante que Cf

fundos, Norte e Nordeste. Então, se tiv~rmos ~ue in- projeto seja na região e, mais importante ainda, que a
c1uir o Centro-Oeste, temos que nego~lar aqUi esses instituição esteja sediada na região.
30%. Era essa a ponderação que queria fazer ao Re- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) __
lator e ao Presidente. Solicito a V. ExB que encaminhe à Mesa por escrito a

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, subemenda que apresentou.
vou terminar essa questão apenas reafirmando aquilo O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Farei isso.
que foi o acordo das Lideranças e que me foi dado: Será encaminhada a V. Ex8.
serão 30% às Regiões Norte, N?rdeste e Cen- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
tro-Oeste, conforme o acordo que fOI dado. Para oferecer parecer às Emendas de Plenário ng" 1 e

Este é o meu parecer. 3, em substituição à Comissão de Finanças e Tributa-
O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a ção, concedo a palavra ao nobre Deputado Robson

palavra pela ordem. Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir

Tem V. Ex8a palavra. parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
O SR. JOÃO ALMEIDA (Bloco/PSOB - BA. relação à Emenda nQ 1, ela tem adequação orçamen-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas úl- tária e financeira.
timas votações, votei como de regra, seguindo a ori- A Emenda ntl 2 foi retirada e, portanto, em rela-
entação da meu partido. ção a ela não cabe parecer.



o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Antes de submeter à votação, a Mesa aguarda a su
bemenda apresentada pelos nobres Deputados José
Carlos Aleluia, Robson Tuma e Alberto Goldman.
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Em relação à Emenda nQ 3, com a mudança de O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-
redação proposta, de se destinar no mrnimo 30% dente, peço a palavra pela ordem.
para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ela O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
tem adequação orçamentária e financeira. Por isso, a Tem V. Ex8 a palavra.
acatamos parcialmente, ou s~j~,. com a nova reda- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
Çã~, ficando., é cl~ro, a POSsibilidade de os outros _ RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
70 Yo serem investidos no Sudeste e em São Paulo, sidente, a subemenda apenas diz que os 30% têm de
estado ao qual pertenço. . ser aplicados nas três regiões e em instituições de lá.

Portanto, com essa mudança, acatamos parcl- Será que pode mudar isso?
almente a emenda. (Pausa.) O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

A. Emenda n~ 1 foi acatada,' ~orque ~stá ?rç~- peço a palavra pela ordem.
mentána e financeiramente p~rfelta, a de n 2 f?1 retl- O SR. PRESIDENTE (S verino Cavai ti)-
rada e a de nQ 3, com a modificação que destina no Ti V E 8 I e can
mínimo 30% às regiões Norte, Nordeste e Cen- em. x a pa avra.
tro-Oeste, também foi acatada, por estar orçamentá- O SR. ALBERTO ~OLDMAN (Bloco/PSDB -
ria e financeiramente perfeita, exatamente pelas mes- SP. Pe~a ordem. Se~ revisão do orador.) - É exata-
mas condições já expostas pelo Deputado José Car- mente ISSO, Sr. Presidente.
los Aleluia. O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Mas vão ser

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- instituições do Sul.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. ALBERTO GOLDMAN - Somos favorá-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - veis a essa retificação, a esse acréscimo feito pelo
Tem V. Ex8 a palavra. Deputado José Carlos Aleluia no sentido de que 30%

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. sejam destin~d~s ~s regiões. Norte, Nord.este e ~en-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tro-Oeste, a I.nstltulções locais, de pesqUisas eVlden-
só para uma questão de clareza da Taquigrafia, quero temente locais.
confirmar o parecer favorável à Emenda nQ 1, tam- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Eu inclusive
bém. quero incluir, Deputado Alberto Goldman, em seu pa-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - recer à emenda, que também dou parecer favorável à
Registrado. sube~enda apresentada pelo Deputado José Carlos

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ AlelUia.
Para oferecer parecer às Emendas de Plenário nQs 1 e O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
3, em substituição à Comissão de Constituição de Mesa aguarda a apresentação por escrito da emenda
Justiça e de Redação, concedo a palavra ao nobre pelos Deputados.
Deputado Mendes Ribeiro Filho. O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB palavra pela ordem.
- RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Sr. Presidente, ambas as emendas encontram, sob Tem V. Ex8 a palavra.
os aspe?tos d~ ju,ridicidade, co~stitucionalidade e O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
boa técnica legislativa, todo o apoIo por parte da Co- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os três Re-
missão de Constituição e Justiça e de Redação e des- latores já apresentaram verbalmente o texto. V. Ex8

te Relator. pode colocá-lo em votação, porque ele está nas notas
No que diz respeito à subemenda apresentada taquigráficas, e bem claro. Todos aqui entenderam.

pelo Relator, Deputado Alberto Goldman, acredita- Eu repeti, assim como os Deputados José Carlos Ale-
mos que tem coerência S. ExB ao propor a emenda e luia e Alberto Goldman, para que não precisássemos
somos favoráveis a ela. perder mais tempo enquanto se fizesse o texto por

Portanto, parecer favorável a ambas as emen- escrito. O texto está claro, e acho que V. Ex8 pode co-
das. locá-lo em votação, com a nova redação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Robson Tuma, nós sabemos da clareza a
que V. Ex8 está se referindo, mas a Mesa vai aguardar
a apresentação da emenda por escrito. (Pausa.)
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O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a emenda ou subemenda à emenda que já havia sido
palavra pela ordem. apresentada?

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Tem V. ExR a palavra. Neste item, como subemenda.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem. O SR. ROBSON TUMA - Neste caso, estou
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda já certo quando digo que os Sub-Relatores subscrevem
se encontra na mesa, devidamente escrita e assina- essa subemenda, e não os Parlamentares que apre-
da. sentaram a emenda.

O SR. JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
palavra pela ordem. Absolutamente correto.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O SR. ROBSON TUMA - Requeiro à Mesa que
Tem V. ExR a palavra. nos entregue a subemenda para que n6s, Rela'ores,

O SR. JORGE BITTAR (PT - RJ. Pela ordem. a assinemos novamente, porque as assessorias do
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enquanto plenário e de alguns partidos entendiam não ser cor-
aguardamos as emendas, permita-me registrar que reta a minha tese de que, como é uma subemenda,
durante a discussão desses projetos que criam fun- os Relatores é que têm de assinar.
dos para a área de ciência e tecnologia houve alguns O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
questionamentos acerca dos comitês gestores. Ou- Está à disposição de V. ExR

•

rante todo esse processo, algumas instituições, como O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
o F6rum dos Secretários Estaduais de Ciência e Tec- peço a palavra pela ordem.
nologia, reivindicaram participação nos comitês ges- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
tores. A questão foi resolvida mediante entendimen- Tem V. ExR a palavra.
tos com o Ministério de Ciência e Tecnologia no senti- O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT _ RJ. Pela
do, em primeiro lugar, de manter-se o desenho dos ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, en-
comitês gestores apresentados na proposta original careço a V. ExR a consideração para o seguinte: o
do Governo e, em segundo lugar, de promover-se, item 5 da Ordem do Dia traz um projeto do Poder Exe-
evidentemente coordenada pelo Ministério de Ciên- cutivo que dispõe sobre a criação de um fundo desti-
cia e Tecnologia, uma revisão do Regimento do Fun- nado à realização de investimentos em pesquisa e
do Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecno- desenvolvimento e em eficiência energética por parte
lógico, õ FNDCT,-para se-crta-ruma instância coorde" das empresas concessionárias, permissionária-g e-
nadora deste que é o grande fundo da área de ciência autorizadas do setor de energia elétrica.
e tecnologia, na qual estejam representados órgãos Sr. Presidente, o projeto do Poder Executivo
governamentais da área, comunidade cientlfica, Fó-
rum dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnolo- prevê a instituição de uma contribuição tributária do

setor privado concessionário de energia elétrica, co-
gia, setor produtivo e outros segmentos. incidentemente, hoje, o setor multinacional em ativi-

Consideramos que dessa forma encontramos dade econOmica no Brasil, estabelece uma nova rela-
solução adequada, para que as diversas instituições ção diferenciada entre o Estado brasileiro e as con-
da sociedade estejam corretamente representadas cessionárias de energia elétrica, as empresas multi-
na formulação das diretrizes e orientações para a po- nacionais, e fixa a contribuição em 1%, sendo 0,75%
IItica cientlfica e tecnológica nacional. destinado a uma atividade e 0,25% a outra.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Sr. Presidente, é de suma importância e de ta-
As ponderações de V. Ex

8
estão registradas, Deputa- manha gravidade essa contribuição que me surpre-

do Jorge Bittar. ende esta questão estar vindo ao Plenário numa ses-
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a são extraordinária, sem um pauta previamente fixada,

palavra pela ordem. porque sarmos da sessão da semana passada sem
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - sabermos que nesta semana terlamos que votar ma-

Tem V. EX- a palavra. téria de tamanha gravidade e profundidade.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem. Nem as Comissões Técnicas especrficas - de

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria um Minas e Energia e Finanças e Tributação - e a Comis-
esclarecimento. Esse acordo foi apresentado pelos são de Constituição e Justiça e de Redação tiveram
Relé'ltores em plenário. A Mesa o receberá como oportunidade de deliberar sobre essa questão.



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N2 2.844, DE 2000

lU ~reS-Por:-cemo -ao-MinistéFie-de
Meio Ambiente;

IV - três por cento ao Ministério das
Minas e Energia;

V - quatro por cento ao Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e Tecno
lógico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº
719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido
pela Lei n2 8.172, de 18 de janeiro de 1991.

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

Art. 32 Os recursos destinados ao FNDCT se
rão alocados em categoria de programação específi
ca e reservados para o financiamento de programas
e projetos de pesquisa científica e desenvolvimento
tecnológico do setor de recursos hídricos, devendo
ser administrados conforme o disposto no regula
mento.

Parágrafo único. Para fins do disposto no § 52
do art. 165 da Constituição Federal, o Poder Executi
vo incluirá os recursos de que trata o art. 12 na pro
posta de lei orçamentária anual.

Art. 411. Será constituído, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni-

Destina recursos da compensação
financeira pela utilização de recursos hí
dricos para fins de geração de energia
elétrica e pela exploração de recursos
minerais para o setor de ciência e tecno
logia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Esta lei altera a redação da Lei nl1. 8.001,

de 13 de março de 1990, com o objetivo de destinar
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico recursos oriundos da compensação fi
nanceira pela utilização de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e pela exploração de
recursos minerais.

Art. 22 O art. 12 da Lei n2 8.001, de 13 de março
de 1990, com a alteração do art. 54 da Lei nQ 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 12 ..
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Encareceria a V. Exa que não submetesse este O SR PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - O
Plenário, especialmente a esta .hora, a u":la delibera- Relator designado pela Mesa, em substituição à Co-
ção dessa enve~~ad~ra, des~a Importân~la e com ~a- missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
manha~ ?onsequênclas na vida econômica .do Pais. Informática, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mes-
Sem duvida ~Iguma, s~rá tomada essa del~beração mo e vou submeter a votos o seguinte.
de uma maneira pouco Informada. O Plenário estará
pouco informado sobre as diversas e graves circuns
tãncias que encerra essa nova relação entre o Estado
brasileiro e as empresas multinacionais concessioná
rias de energia elétrica.

Sr. Presidente, precisamos fazer reflexão sobre
isso. Talvez nunca tenhamos tido na história do Brasil
essa contribuição. Se tivemos, qual foi o percentual?

Sr. Presidente; outros países do mundo hoje de
vem ter contribuição semelhante. Qual é o percentu
al? É correto 1% ou 5%? O padrão universal é 10%,
8%, meio por cento?

Sr. Presidente, encareço a V. Exa que permita a
este Plenário deliberar de maneira mais consciente,
com melhores informações, de maneira mais refleti
da, sobre matéria de tamanha envergadura. Os qua
tro itens anteriores referem-se a remanejamento de
recursos já disponíveis para o Tesouro Nacional. Esta
matéria inova, cria uma nova relação com as empre
sas concessionárias de energia elétrica.

Em função do adiantado da hora, da ausência
de Deputados em plenário e da falta de informações,
encareço a V. Exa que não submeta este Plenário a
esta deliberação, que seria constrangedora. Peço
que retire de ~ut~_este item, Qa~a que Qossamos nos
munir de mais informação sobre a matéria.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria apenas de dizer que foi requerida urgência ur
gentfssima. Havendo acordo, o parecer poderá ser
dado em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Vivaldo Barbosa, as ponderações de V. Ex8

são relevantes, mas a pauta em que foi incluído esse
projeto foi distribuída desde o dia 12 de junho. Portan
to, houve tempo,suficiente para todos aqueles que ti
vessem interesse terem lido e debatido o assunto. Diz
aqui que serão incluídos em pauta para discussão e
votação de mérito algumas proposições dentre as se
guintes...

Respondido a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à votação da matéria.



I - um representante do Ministério da
Ciência e Tecnologia, que o presidirá;

11 - um representante do Ministério do
Meio Ambiente;

111 - um representante do Ministério
das Minas e Energia;

IV - um representante da agência fe
deral reguladora de recursos hidricos:

V - um representante da Financiadora
de Estudos e Projetos - FINEP;

VI - um representante do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq;

VII - um representante da comunidade
científica;

VIII - um representante do setor pro
dutivo.

Art. 5ll O art. 8ll da Lei n12 7.990, de 28 de de
zembro de 1989, com a redaçao dada pelo art. 312 da
Lei nll 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigo
rar acrescido do seguinte parágrafo:

"Parágrafo único. A compensação fi
nanceira não recolhida no prazo fixada no
caput deste artigo será cobrada com os se
guintes acréscimos:

I - juros de mora, contados do mês se
guinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração de mês;

11 - multa de dez por cento, aplicável
sobre o montante final apurado." (NR).

Art. 6Q O § 2ll do art. 212 da Lei nO 8.001, de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 2º A distribuição da compensação fi
nanceira referida no caput deste artigo será
feita da seguinte forma:

I - vinte e três por cento para as Esta
dos e Distrito Federal;

II - sessenta e cinco par cento para os
Municipios;

111 - dois por cento para o Fundo
Nacional de Desenvolvimento, Científico e
Tecnológico - FNDCT, instituldo pelo Decre
to-Lei n12 719, de 31 de julho da 1969, e res
tabelecido pela Lei nll 8.172, de 18 de janei-
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co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a ro de 1991, destinado ao desenvolvimento
finalidade de definir as diretrizes gerais e plano anual científico e tecnológico do setor mineral;
de investimentos, acompanhar a implementação das IV - dez por cento para o Ministério
ações e proceder à avaliação anual dos resultados al- das Minas e Energia, a serem integralmente
cançados, o qual deverá ser composto pelos seguin- repassados ao Departamento Nacional de
tes membros: Produção Mineral - DNPM, que destinará

dois por cento desta cota-parte à proteção
mineral em regiões mineradoras, por inter
médio do Instituto Brasileiro do Meio Ambi
ente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA." (NR)

Art. 70. Para fins do disposto no § 50. do art. 165
da Constituição, o Poder Executivo incluirá na pro
posta de lei orçamentária anual os recursos destina
dos ao FNDCT previstos nesta lei.

Art. 812 Será constituído, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a
finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de
investimento, acompanhar a implementação das
ações e avaliar anualmente os resultados alcança
dos, o qual será composto pelos seguintes membros:

I - um representante do Ministério da
Ciência e Tecnologia, que o presidirá;

11 - um representante do Ministério das
Minas e Energia;

111 - um representante do órgão federal
regulador dos recursos minerais;

IV - um representante da Financiadora
de Estudos e Projetos - FINEP;

V - um representante do Conselho Na
cional de Desenvolvimento Científico e Tec
nológico - CNPq;

VI - um representante da comunidade
científica;

VII - um representante do setor produtivo.

Art. 92 Os membros dos Comitês Gestores re
feridos nos incisos VII e VIII do artigo 412 e nos inci
sos VI e VII do artigo 812 desta lei terão mandato de
dois anos, admitida uma recondução, devendo a pri
meira investidura ocorrer no prazo de até noventa
dias a partir da publicação desta lei.

Parágrafo único. A participação nos Comitês
Gestores não será remunerada.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
Prejudicados: a proposição inicial (Projeto de

Lei nO 2.844/00); e os apensados: Projetos de Lei nQ"
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"Art. 12 .

111 - três por cento ao Ministério do
Meio Ambiente;

IV - três por cento ao Ministério das
Minas e Energia;

V - quatro por cento ao Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e Tecno
lógico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei n2

719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido
pela Lei nl!. 8.172, de 18 de janeiro de 1991.

§ 61!. No mínimo trinta por cento dos re
cursos a que se refere o inciso V do caput
serão destinados a projetos desenvolvidos
por instituições de pesquisa sediadas nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, in
cluindo as respectivas áreas das Superin
tendências Regionais." (NR)

Art. 3D. Os recursos destinados ao FNDCT serão
alocados em categoria de programação específica e
reservados para o financiamento de prográmas e pro
jetos de pesquisa científica e desenvolvimento tecno
lógico do setor de recursos hídricos, devendo ser ad
ministrados conforme o disposto no regulamento.

Parágrafo único. Para fins do disposto no § 511

do art. 165 da Constituição Federal, o Poder Executi
vo incluirá os recursos de que trata o art. 1.Q na pro
posta de lei orçamentária anual.

Art. 40. Será constituído, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a
finalidade de definir as diretrizes gerais e plano anual
de investimentos, acompanhar a implementação das
ações e proceder à avaliação anual dos resultados al
cançados, o qual deverá ser composto pelos seguin
tes membros:

I - um representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia, que o presidirá;

2.843/00, 2.954/00, trica e pela exploração de recursos mi
nerais para o setor de ciência e tecnologia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10. Esta Lei altera a redação da Lei nO. 8.001,

de 13 de março de 1990, com o objetivo de destinar
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientrfico e
Tecnológico recursos oriundos da compensação fi
nanceira pela utilização de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e pela exploração de
recursos minerais.

Art. 20. O art. 10. da Lei nO. 8.001 , de 13 de março
de 1990, com a alteração do art. 54 da Lei nD.9.433, de
8 de janeiro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

EMENDA NO. 1

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Art. ... Não se aplica a este Fundo o
disposto na Lei nº 9.530, de 10 de dezem
bro de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Sobre a mesa há a seguinte subemenda à Emenda
de Plenário nO. 3.

Inclua-se onde couber:
§ 12 No mínimo 30% sejam destina

dos a projetos desenvolvidos por institui
ções de pesquisas sediadas nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo
as respectivas áreas das superintendências
regionais.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Walter
Pinheiro, Vice-Líder do PT; Inocêncio Oliveira, Lí
der do PFL; Robson Tuma - PFL; José Carlos Ale
luia, PFL; Alberto Goldman - Bloco Parlamentar
PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Em votação a Subemenda do Relator à Emenda de
Plenário nD. 3.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como estão. (Pausa.)

Aprovada.'

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Prejudicada a Emenda nll 3 de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NlI 2.844-A, DE 2000

Destina recursos da compensação fi
nanceira pela utilização de recursos hídri
cos para fins de geração de energia elé-

692/99, 783/99, 2.356/00,
3.018/00 e 2.728100

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Em votação a Emenda de Plenário nO. 1, com parecer
favorável.



ca;
VII - um representante do setor produtivo.
Art. QlI. Os membros dos Comitês Gestores refe

ridos nos incisos VII e VIII do art. 411 e nos incisos VI e
VII do art. 811 desta Lei terão mandato de dois anos,
admitida uma recondução, devendo a primeira inves
tidura ocorrer no prazo de até noventa dias a partir da
publicação desta Lei.

Parágrafo único. A participação nos Comitês
Gestores não será remunerada.

Art. 10. Não se aplica a este Fundo o disposto
na Lei n1l.9.530, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

a SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)

-3-

PROJETO DE LEI NA 2.859, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno úniço, do Pro
jeto de Lei nll. 2.859, de 2000, que Institui
O Programa de Desenvolvimento Cientffi-

§ 211. A distribuição da compensação fi
nanceira referida no caput deste artigo será
feita da seguinte forma:

I - vinte e três por cento para os Esta
dos e o Distrito Federal;

11 - sessenta e cinco por cento para os
Municípios;

111 - dois por ce~to para o Fundo Naci
onal de DesenvoJYkííento Cientrfico e Tec
noI6~~fNOCT, instituído pelo Decre-

-t<:H.el nll. 719, de 31 de julho de 1969, e res
tabelecido pela Lei nA 8.172, de 18 de janei
ro de 1991, destinado ao desenvolvimento
científico e tecnológico do setor mineral;

IV - dez por cento para o Ministério
das Minas e Energia, a serem integralmente
repassados ao Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM, que destinará
dois por cento desta cota-parte à proteção
mineral em regiões mineradoras, por inter
médio do Instituto Brasileiro do Meio Ambi-
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11 - um representante do Ministério do Meio ente e dos Recursos Naturais Renováveis-
Ambiente; IBAMA."(NR)

11I- um representante do Ministério das Minas e Art 711. P fi d d' t § 1:0 d rt 165
Energia; '. . ara ns o ISpOS o no ir. o ~ . .

:V - um representante da agência federal regu- da ConstitUição F~deral, o Po~er Executivo Incluirá
ladora de recursos hídricos' na proposta de lei orçamentária anual os recursos

V - um representante 'da Financiadora de Estu- destinadosll.ao FNDCT previstos nest~ Lei. .. .
dos e Projetos - FINEP; .Art.. 8 Será con~tltuído, no âmbito do M~n1stért?

VI- um representante do Conselho Nacional de da Clên~l~ e T~cnologla, qu~ lhe pre~tará apoIo técnl-
Desenvolvimento Cientrfico e Tecnológico _ CNPq' co, ~dmmlstratlvo ~ fi.nan~lro, CO~YlItê Gestor com a

. . ' . finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de
VII- um representante da comunidade cl~ntrfica, investimento, acompanhar a implementação das
VIII- um representante do setor produtiVO. ações e avaliar anualmente os resultados alcança-
Art. &l O art. 811. da Lei n1l.7.990, de 28 de dezem- dos, o qual será composto pelos seguintes membros:

bro de 1989, com a redação dada pelo art. 311 da Lei nll I - um representante do Ministério da Ciência e
8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar Tecnologia, que o presidirá;
acrescido do seguinte parágrafo único: 11- um representante do Ministério das Minas e

Energia;
111 - um representante do órgão federal regula

dor dos recursos minerais;
IV - um representante da Financiadora de Estu

dos e Projetos - FINEP;
V - um representante do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq;
VI - um representante da comunidade científi-

"Art. 8l1. .
Parágrafo único. A compensação fi

nanceira não recolhida no prazo fixado no
caput deste artigo será cobrada com os se
guintes acréscimos:

I - juros de mora, contados do mês se
guinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração de mês;

11 - multa de dez por cento, aplicável
sobre o montante final apurado."

Art. 6Il O § 211 do art. 211 da Lei nll8.001, de 13 de
março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 211. .



Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Art. Não se aplica a este Fundo o
disposto na Lei nº 9.530, de 10 dezembro
de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Calvacanti) 

Vou submeter o votos o Projeto de Lei nll. 2.859, de
2000.

O Presidente da República decreta:
Art. 1~ Fica instituído o Programa de Desenvol

vimento Científico e Tecnológico do Setor Espacial,
destinado ao fomento da atividade de pesquisa científi
ca e desenvolvimento tecnológico do setor Espacial, a
ser custeado pelos seguintes recursos, além de outros
que lhe forem destinados para a mesma finalidade:

I - vinte e cinco por cento das receitas a que se
referem o art. 22 da Lei nll. 5.070, de 7 de julho de
1966, na redação dada pelo art. 51 da Lei na 9.472, de
16 de julho de 1997, e o art. 48 desta última Lei, pro
venientes da utilização de posições orbitais;

11-vinte e cinco por cento das receitas auferidas
pela União, provenientes de lançamentos, em caráter

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 30993

co e Tecnológico do Setor Espacial e dá Exteriores e de Defesa Nacional, ao Sr. Deputado
outras providências. Pendente de parece- Fernando Coruja
res das Comissões: de Relações Exterio- O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Para
res e de Defesa Nacional' de Ciência e emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Pela apro-
Tecnologia, Comunicação ~ Informática; e vaçã? da emenda do Deputado Sérgio Miranda, Sr.
de Constituição e Justiça e de Redação. PreSidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Concedo a palavra para oferecer parecer à emenda

Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto, de Plenário, em substituição à Comissão de Ciência e
em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Tecnologia, Comunicação e Informática, ao Sr. Depu-
de Defesa Nacional, ao Deputado Fernando Coruja. tado Jorge Sittar

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Para O SR. JORGE BITTAR (PT - RJ. Para emitir pa-
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pa-
dente, o parecer da Comissão de Relações Exterio- recer é favorável. Pela aprovação.
res e de Defesa Nacional é pela aprovação. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Concedo a palavra para oferecer parecer à emenda de
Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto, Plenário, em substituição à Comissão de Constituição e
em substituição à Comissão de Comissão de Ciência Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Robson Tuma
e Tecnologia, Comunicação e Informática, ao Deputa- O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir
do Jorge Sittar. parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. JORGE BITTAR (PT- RJ. Para emitir pa- opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos- técnica legislativa.
so parecer é pela aprovação. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Passa-se à votação.
Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto, em Em votação a Emenda n~ 1 de Plenário:
substituição à Comissão de Comissão de Constituição EMENDA N12 1
e Justiça e de Redação, ao Deputado Robson Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE ( Severino Cavalcanti) 
Há sobre a Mesa a seguinte:

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N2 PL N2 2.859, DE 2000

EMENDA N12 1

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Art. Não se aplba a este Fundo o dis
posto na Lei nO 9.53q, de 10 de dezembro
de 1997. \

Deputado Sérgio Miranda, Líder do
PCdoS/PSS - Walter Pinheiro, Vice-Llder do PT 
Inocêncio Oliveira, Llder do PFL - Odelmo Leão,
Llder do PPS - Arnaldo Madeira, Uder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer à emenda
de Plenário, em substituição à Comissão de Relações



REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N1l2.859-A, DE 2000

Institui o Programa de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico do Setor
Espacial, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituido o Programa de Desenvolvi

mento Científico e Tecnológico do Setor Espacial, des
tinado ao fomento da atividade de pesquisa científica e
desenvolvimento tecnológico do Setor Espacial, a ser
custeado pelos seguintes recursos, além de outros
que lhe forem destinados para a mesma finalidade:

1- vinte e cinco por cento das receitas a que se
referem o art. 211 da Lei nll 5.070, de 7 de julho de
1966, na redação dada pelo art. 51 da Lei nIl 9.472, de
16 de julho de 1997, e o art. 48 desta última Lei, pro
venientes da utilização de posições orbitais;

11-vinte e cinco por cento das receitas auferidas
pela União, provenientes de lançamentos, em caráter
comercial, de satélites e foguetes de sondagem a
partir do território brasileiro;

111- vinte e cinco por cento das receitas auferi
das pela União, provenientes da comercialização dos
dados e imagens obtidos por meios de rastreamento,
telemedidas e controle de foguetes e satélites;

IV - o total da receita auferida pela Agência
Espacial Brasileira - AEB, decorrentes da concessão
de licenças e autorizações.

Art. 211 Os recursos de que trata o artigo anterior
serão depositados no Fundo Nacional de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico - FNDCT, criado pelo
Decreto-Lei nll 719, de 31 dejulho de 1969, e restabe
lecido pela lei nIl 8.172, de 18 dejaneiro de 1991, em
categoria de programação específica, devendo ser
administrados conforme o disposto no regulamento.

Parágrafo único. Para fins do disposto no § 511

do art. 165 da Constituição Federal, o Poder Executi
vo incluirá os recursos de que trata o art. 111 na pro
posta de lei orçamentária anual.

Art. 311 Será constituído, no êmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a
finalidade de coordenar as atividades do Programa
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Se
tor Espacial, definir diretrizes gerais e plano anual de
investimentos, acompanhar a implementação das
ações e proceder à avaliação anual dos resultados al-
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comercial, de satélites e foguetes de sondagem a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
partir do território brasileiro; Deputados que o aprovam permaneçam como se en-

111- vinte e cinco por cento das receitas auferi- contram. (Pausa.)
das pela União, provenientes da comercialização dos Aprovado.
dados e imagens obtidos por meios de rastreamento, O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
telemedidas e controle de foguetes e satélites; Há sobre a Mesa e vou submeter a votos a seguinte:

IV - o total da receita auferida pela Agência
Espacial Brasileira - AEB, decorrentes da concessão
de licenças e autorizações.

Art. 2A OS recursos de que trata o artigo anterior
serão depositados no Fundo Nacional de Desenvolvi
mento Cientifico e Tecnológico - FNDCT, criado pelo
Decreto-lei nA 719, de 31 de julho de 1969, e restabe
lecido pela lei nll 8.172, de 18 de janeiro de 1991, em
categoria de programação especifica, devendo ser
administrado conforme o disposto no regulamento.

Parágrafo único. Para fins dO disposto no § 511

do art. 165 da Constituição Federal, o Poder Executi
vo incluirá os recursos de que trata o art. 111 na pro
posta de lei orçamentária anual.

Art. 311 Será constituido, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a fi
nalidade de coordenar as atividades do Programa de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico do Setor
Espacial, definir diretrizes gerais e plano anual de in
vestimentos, acompanhar a implementação das ações
e proceder à avaliação anual dos resultados alcança
dos, o qual será composto pelos seguintes membros:

1- um representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia, que o presidirá;

\I - um representante do Ministério da Defesa;
111 - um representante do Ministério das Comu

nicaçOes;

IV - um representante da Ag~nCia Espacial Bra
sileira - AEB;

V - um representante da Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária -INFRAERO;

VI- um representante do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq;

VII - um representante da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEl;

VIII- um representante da comunidade científica;

IX - um representante do setor produtivo.

§ 111 Os membros do Comitê Gestor a que se re
ferem os incisos VIII e IX terão mandato de dois anos,
admitida uma recondução, devendo a primeira inves
tidura ocorrer no prazo de até noventa dias a partir da
publicação desta lei.

§ 2A A participação no Comitê Gestor não será
remunerada.

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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pelos seguintes Transportes; de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e Redação.

cançados, O qual será composto
membros:

I - um representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia, que o presidirá;

11 - um representante do Ministério da Defesa;
111 - um representante do Ministério das Comu

nicações;
IV - um representante da Agência Espacial Bra

sileira - AEB;
V - um representante da Empresa Brasileira de

Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO;
VI - um representante do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq;
VII - um representante da Agência Nacional de

Telecomunicações - ANATEL;
VIII- um representante da comunidade científica;
IX - um representante do setor produtivo.
§ 1AOS membros do Comitê Gestor a que se re

ferem os incisos VIII e IX terão mandato de dois anos,
admitida uma recondução, devendo a primeira inves
tidura ocorrer no prazo de até noventa dias a partir da
publicação desta Lei.

§ 211. A participação no Comitê Gestor não será
remunerada.

Art. 4ANão se aplica a este Fundo o disposto na
Lei nA9.530, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 5A Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)

, -4-

PROJETO DE LEI NA 2.794, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei nº 2.794, de 2000, que altera a
destinação de receitas próprias decorren,":,
tes .de contratos firmados pelo Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem,
visando ao financiamento de programas e
projetos de pesquisa científica e desenvol
vimento tecnológico do setor produtivo na
área de transportes terrestres, e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática; de Viação e

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para oferecer parecer ao Projeto, em substituição à Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática, concedo a palavra ao Deputado Jorge Bitiar.

O SR. JORGE BITTAR (PT - RJ. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pa
recer é favorável. Pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para oferecer parecer ao Projeto, em substituição à
Comissão de Viação e Transportes, concedo a pala
vra ao nobre Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o parecer, em substituição à Comissão de Via
ção e Transportes, é favorável no mérito.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para oferecer parecer ao Projeto, pela Comissão de
Finanças e Tributação, concedo a palavra ao Deputa
do Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o parecer da Comissão de Finanças e Tri
butação é pela adequação financeira e, no mérito,
pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para oferecer parecer ao Projeto, em substituição à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
concedo a palavra ao Deputado Robson Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do eirado-r.) -=-Sr: Presidente,
opinamos pela boa técnica legislativa, constitucionali
dade e juridicidade do projeto.

O SR. P~ESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O $R PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sobr~iMesa as seguintes

./

EMENDAS DE PLENÁRIO N" 1

PROJETO DE LEI N" 2.794/00

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO

Acrescente-se à parte final do art. 1º-,
caput, a expressão "e hidroviário".

Sala de Sessões, 7 de junho de 2000. - Deputado
Clementino Coelho, PPS/PE - Bispo Rodrigues,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - Walter Pi
nheiro, Vice-Líder do PT - Regis Cavalcante - Vi
ce-Líderdo PPS - Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT



vel.
Portanto, nosso parecer é favorável às Emen

das nll" 1, 3 e 4 e pela rejeiçêo da Emenda nll 2.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Concedo a palavra para oferecer parecer às emen
das de Plenário, em substituição à Comissão de Via
ção e Transportes, ao Sr. Jorge Bittar.

O SR. JORGE BITIAR (PT- RJ. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
so parecer é favorável às Emendas de nll" 1, 3 e 4 e
pela rejeição da Emenda nl1 2.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer às emen
das de Plenário, em substituição à Comissão de Fi
nanças e Tributação, ao Sr. Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, nosso parecer é favorável à Emenda n1l 1,
do Deputado Clementino Coelho, que acrescenta a
expressão "hidroviário"; parecer contrário à Emenda
nll 2, do Deputado Clementino Coelho; parecer favo
rável à Emenda nll 3, do Deputado Sérgio Miranda; e
parecer favorável à Emenda nll 4, com acordo de li
deranças e que concede 30% às regiões Norte, Nor
deste e Centro·Oeste, para a área de pesquisas des
tinadas a projetos desenvolvidos pelas instituiçOes e
sediadas nessas regiões.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcan~Y

Para oferecer parecer às emendas de Plenário;" em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, concedo a palavra ao nobre Deputado
Robson Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir
parecer. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, as
Emendas nll" 1, 2, 3 e 4 têm o mesmo parecer.

Porém, no mérito, a Emenda nll 2 é atendida par
cialmente com a aprovação da Emenda nl1 4. Portanto,
no mérito, pode ser rejeitada, pois já está atendida.

As emendas têm boa técnica legislativa, adequa
ção constitucional e jurfdica para serem aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à votação.

Em votação as Emendas de Plenário de nll" 1, 3
e 4, com parecer favorável.

EMENDA Nll3

Acrescente-se à parte final do § 111,

constante do art. 1l!., a expressão "com
destinação mínima de 50% dos recursos
previstos nas regi6es Norte, Nordeste e
Centro-oeste"•
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EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO Nll 2 a Emenda nll 1 acrescenta, na parte final do art. 111, a
expressa0 "e hidroviários". No mérito, somos favorá
veis.

Quanto à Emenda nll 2, somos pela rejeição,
para o acatamento da Emenda n1l 4, que diminui esse
valor de 50%, segundo o acordo amplo feito aqui,
para 30%.

Quanto à Emenda nQ 3, nosso parecer é favorá-

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Art. Não se aplica a este Fundo o disposto na

Lei nQ 9.530, de 10 de dezembro de 1997. - Deputado
Sérgio Miranda, Uder do PCdoB/PSB - Walter Pi
nheiro, Vice-Llder do PT - Odelmo Leão, Llder do
PPB - Inocêncio Oliveira, L1der do PFL - Arnaldo
Madeira, Llder do Governo.

EMENDA AO PL NQ 2.794/00 NQ 4

Inclua-se onde couber:
"Art ..
I - no mínimo trinta por cento sejam

destinados a projetos desenvolvidos por ins
tituições de pesquisas, sediadas nas re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, inclu
indo as respectivas áreas das superinten
dências regionais."

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Cle
mentino Coelho, PPS/PE - Regis Cavalcante, Vi
ce-Llder do PPS - Inocêncio Oliveira, Llder do PFL
- Walter Pinheiro, Vice-L1der do PT - Sérgio Miran
da - Llder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

Sala das Sesões, 7 de junho de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Llder do PT - Inocêncio Olivei
ra, L1der do PFL - Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Llder do Bloco Parlamentar PSDB/PST/PTN.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são quatro
emendas?

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sim, Sr. Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer às emen
das de Plenário, em substituição à Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
ao Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORWA (PDT - SC. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,



REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Nll 2.794-A, DE 2000

Altera a destinação de receitas pró
prias decorrentes de contratos firmados
pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, visando o financiamento de
programas e projetos de pesquisa cientí..
fica e desenvolvimento tecnológico do

Acrescente-se à parte final do § iA,
constante do art. iA, a expressA0 "com
destinaçAo m(nima de 50% dos recursos
previstos nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste".

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Art. Não se aplica a este Fundo o dis
posto na Lei nE 9.530, de 10 de dezembro
de 1997.

EMENDA DE PLENÁRIO Nll 4
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EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO Nll1 § 111 Os recursos de que trata este artigo serão
alocados em categoria de programação específica e
administrados conforme o disposto no regulamento.

§ 211 Para fins do disposto no § 51l do art. 165 da
Constituição Federal, o Poder Executivo incluirá na
proposta de lei orçamentária anual os recursos de
que trata o caput deste artigo.

Art. 211 Será constituído. no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro. Comitê Gestor com a
finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de
investimentos, acompanhar a implementação das
ações e avaliar anualmente os resultados alcança
dos. oqual será composto pelos seguintes membros:

I - um representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia. que o presidirá;

11 - um representante do Ministério dos Trans
portes;

111 - um representante da agência federal regu
ladora de transporte;

IV - um representante da Financiadora de Estu
dos e Projetos - FINEP;

V - um representante do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq;

VI-dois representantes da comunidade cientffica;
VII - dois representantes do setor produtivo.
§ 1AOS membros do Comitê Gestor referidos

nos incisos VI e VII deste artigo terão mandato de
dois anos, admitida uma recondução. devendo a pri
meira investidura ocorrer no prazo de até noventa
dias a partir da publicação desta Lei.

§ 211 A participação no Comitê Gestor não será
remunerada.

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

Acrescente-se à parte final do art 111• caput. a
expressão "e Hidroviário".

EMENDA DE PLENÁRIO Nll 3

Inclua-se onde couber:
"Art .
I _ no mínimo trinta por cento sejam

destinados a projetos desenvolvidos por ins
tituições de pesquisas sediadas nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo
as respectivas áreas das Superintendências
Regionais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção a Emenda de Plenário n1l 2, com parecercontrário.

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO Nll 2

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Vou Submeter a votos o Projeto de Lei nll 2.794, de
2000. "

O Congressol\lasional decreta:
Art. 111 Das "receitas obtidas pelo Departamento

Nacional de Estradas de Rodagem, decorrentes de
contratos de cessão dos direitos de uso de in
fra-estrutura rodoviária para fins de exploração de
sistemas de comunicação e telecomunicações" será
destinado montante de dez por cento ao Fundd, Naci
onal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
FNDCT, criado pelo Decreto-Lei n1l 719, de 31 de julho
de 1969, e restabelecido pela Lei nA 8.172, de 18 de
janeiro de 1991, para o financiamento de programas
e projetos de pesquisa cientrfica e desenvolvimento
tecnológico do setor de transportes terrestres.



PROJETO DE LEI NO. 2.793-A, DE 2000
(Do Poder Executivo)

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (pOr - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, havia
requerido a V.Exa. a retirada desse projeto de pauta.
Cada vez mais, Sr. Presidente, estou convencido...

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, é ma
téria vencida.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, o
Deputado Robson Tuma ainda nem ouviu a questao de
ordem e já a considera vencida. S. Ex! tem premonição,
não sabe qual a questão de ordem que vou levantar.

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei nº 2.793, de 2000, que dispõe
sobre realização de investimentos em
pesquisa e desenvolvimento e em efi
ciência energética por parte das empre
sas concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia elétrica e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática pela aprovação
deste, com substitutivo, pela aprovação
parcial das emendas de nlls 1/00, 2/00,
3/00, 4/00, e 5/00, e pela rejeição da de nO.
6/00, apresentadas na Comissão (Rela
tor: Deputado José Rocha). Pendente de
pareceres das Comissões: de Minas e
Energia; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.
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setor produtivo na área de transportes ter- § 20. A participação no Comitê Gestor não será
restres, e dá outras providências. remunerada.

O Congresso Nacional decreta: Art. 311 Não se aplica a este Fundo o disposto na
Art. 1ll Das receitas obtidas pelo Departamento Lei nll 9.530, de 10 de dezembro de 1997.

Nacional de Estradas de Rodagem, decorrentes de . Art. 411 Esta Lei entra em vigor na data de sua
contratos de cessão dos direitos de uso de in- publicação.
fra-estrutura rodoviária para fins de exploração de siste- Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu-
mas de comunicação e telecomunicações, será desti- tado Inaldo Leitão, Relator.
nado montante de dez por cento ao Fundo Nacional de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, cri- Deputados que forem pela aprovação permaneçam
ado pelo Decreto-Lei nll 719, de 31 de julho de 1969, e como se encontram. (Pausa.)
restabelecido pela Lei nll 8.172, de 18 de janeiro de Aprovada.
1991, para o financiamento de programas e projetos de A matéria vai ao Senado Federal.
pesquisa cientrfica e desenvolvi~ento. t~cnol6gico do O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
setor de transportes terrestres e hldrovlános.

§ 111 Os recursos de que trata este artigo serão - 5-
alocados em categoria de programação especifica e
administrados conforme o disposto no regulamento.

§ 20. Para fins do disposto no § 50. do art. 165 da
Constituição Federal, o Poder Executivo incluirá na
proposta de lei orçamentária anual os recursos de
que trata o caput deste artigo.

§ 3lI Dos recursos de que trata o caput, no mlni
mo trinta por cento serão destinados a projetos desen
volvidos por instituições de pesquisa sediadas nas re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as
respectivas áreas das Superintendências Regionais.

Art. 20. Será constituído, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a
finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de
investimentos, acompanhar a implementação das
ações e avaliar anualmente os resultados alcança
dos, o qual será composto pelos seguintes membros:

I - um representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia, que o presidirá;

11 - um representante do Ministério dos Trans
portes;

111 - um representante da agência federal regu
ladora de transporte;

IV - um representante da Financiadora de Estu
dos e Projetos - FINEP;

V - um representante do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPq;

VI-dois representantes da comunidade cientifica;
VII- dois representantes do setor produtivo.
§ 10. Os membros do Comitê Gestor referidos

nos incisos VI e VII deste artigo terão mandato de
dois anos, admitida uma recondução, devendo a pri
meira investidura ocorrer no prazo de até noventa
dias a partir da publicação desta Lei.
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O SR. ROBSON TUMA - Eu ia fazer a mesma são fundamentais para manter, por exemplo, o Cepel,
questão de ordem. mantido pelas empresas estatais. Fui diretor de duas

O SR. VIVALDO BARBOSA - Estou manifes- empresas estatais e, espontaneamente, mantinha o
tando a V. Ex!! que depois, inclusive, de ouvir o Depu- Cepel, centro de pesquisa que orgulha o Brasil. Ame-
tado José Carlos Aleluia, com quem sempre aprendo, dida que as empresas são privatizadas, muitas delas
especialmente em relação à questão energética, por- fazem pesquisa no seu país de origem.
que S. Ex! sempre trabalhou muito nessa área, estou Portanto, é fundamental que se aprove este projeto.
convencido, Sr. Presidente, de que há inquietação em Nobre Deputado Vivaldo Barbosa, faço apelo a
todos nós sobre se estamos tomando a medida corre- V. Ex!!, pois estaremos a seu lado no sentido de ampli-
ta ou não, se é melhor para o Brasil, para o setor ener- armos o valor no futuro. Fique V. Ex!! tranqüilo que
gético, para o setor de pesquisa ou não. Isso porque este é um passo importante que estamos dando hoje.
estamos sem parêmetros, Sr. Presidente. E não seria interessante defasar a questão energéti-

Mas ouvi do Deputado Aleluia que S. Ex!! tem ca, sobretudo V. Ex!! que tem o prazer e a honra de
consciência de que isso não é suficiente para as ne- abrigar em seu Estado o Cepel.
cessidades do Brasil. Reforça a minha convicção de O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
que não há conveniência nem oportunidade de deli- peço a palavra pela ordem.
berarmos neste instante sobre a matéria. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _

Sr. Presidente, se V. Ex!! mantém a decisão de Tem V. Ex!! a palavra.
não ret~rar o projeto de pauta, .eu me vejo na obriga- O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or-
ção de Invocar o art. 83 d~ Reglme~t~ Interno, que re- demo Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, na qua-
qu~r presença em plenáno ~e malona absoluta par~ lidade de membro da Comissão de Educação, Cultura
delIberar ~obre a C?rdem do Dia, ~as ~ncareço ~ V. Ex- e Desporto e como pessoa ligada à área da pesquisa,
que reveja a decisão. Se V. E~- retirar o proJet~ de sei da preocupação do Deputado Vivaldo Barbosa.
pauta, ~ão tenho nenhuma objeção quant? ao Item Nobre Deputado Vivaldo Barbosa, o que esta-
~ubseqoente. A sessão poderá prossegUIr e esse mos votando são fundos que sairão de recursos das
Item ser aprovado. empresas. Podemos pensar no futuro, mas precisa-

Mas, Sr. Presidente, se ganharmos pelo menos mos de recursos agora. São poucos? São. Mas vão
uma sema~a para melho~ reflexão e mais informação a nos dar potencial de desenvolvimento maior, que os
esse respeIto, será precIoso para que a Cêmara dos nossos centros de pesquisa estão necessitando. Em
D~putados delibere mais conscientemente sobre a ma- Minas Gerais temos várias hidrelétricas, potencial hi-
téna. dráulico muito grande e centros de pesquisa preci-

Sr. Presidente, pode até ser que todos concor- sando de recursos, bem como a Universidade de Ita-
demos que o projeto seja aprovado sem qualquer res- jubá, a Universidade Federal de Minas Gerais e ou-
salva. Mas estou inquieto porque me falta informação tras instituições. Não apenas em Minas Gerais. Ne-
para votar favoravelmente a esta matéria. cessitamos desse fundo, neste momento, já que não

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- entra recurso público, mas de empresas. O financia-
dente, peço a palavra pela ordem. mento para nossos institutos de pesquisa é feito por

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - empresas que cobram determinada taxa de juros.
Tem V. Ex!! a palavra. Então, faço apelo ao Deputado Vivaldo - não te-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. mos muito co~tato, professor lig~do à ár7a de pesq~i-

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sa -, no sentido de votarmos ainda. hOJe a maténa,
o Deputado Vivaldo Barbosa conversou de fato comi- fundamental para o centro de pesqUisa.
go e, portanto, está refletindo a verdade. Não estamos aqui discutindo o valor do recurso.

O que disse, e confirmo, é que os recursos aJoca- Realmente ~ pouco, quase 1 bilhã.o que será destina-
dos para o setor de energia são inferiores ao que seria do à melhOria do centro de pesqUisa.
recomendável a um país emergente como o Brasil. No O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
entanto, se não aprovarmos o projeto o quanto antes, peço a palavra peJa ordem.
isso representará menos recursos para a pesquisa. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

Sei que o Deputado Vivaldo Barbosa, conscien- Tem V. Ex!! a palavra.
te da importência da pesquisa e representante do O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Pela
Estado do Rio de Janeiro, sabe que esses recursos ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli-
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darizo-me com o Deputado Vivaldo Barbosa, que tem O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
essa preocupação e deseja que os investimentos fei- Continuamos aguardando o entendimento entre os
tos na pesquisa sejam maiores. O Brasil é um país Srs. Líderes.
que carece de pesquisa e precisa de vultosos investi- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi-
mentos na área. dente, peço a palavra pela ordem.

Deputado Vivaldo Barbosa, os recursos são pe- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
quenos, mas não desprezíveis. Estão previstos nesse Tem V. Ex! a palavra.
fundo de energia 100 milhões de reais por ano, totali- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
zando, nos próximos cinco anos, 560 milhões de reais. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
São recursos bastante importantes para a pesquisa. ~ quero confirmar ao Deputado Vivaldo Barbosa que
urna alfquo~ de 1%. ~ claro que ela, eventualmente, este projeto viabiliza o Cepel.
pode ser maIor, mas não me passa pela cabeça que pu- Eu sou conselheiro do Cepel no que se refere à
dé~se~os ter nov~ aliquota de 4% ou 5%: porque isso parte de seleção e orientaçêo das pesquisas. Um dos
trana Impa~o mUito grande na economIa corno um grandes problemas que vivemos no conselho e na
todo. Isso vai acabar, como sabemos, sendo repassado instituição é exatamente o de saber como preservar a
ao consumidor. Na ho~ de reajustar os contratos, ~rá instituição após a privatização.
repassado a~ consumidor. Não podemos. também cnar Sei que o Deputado Vivaldo Barbosa não defen-
algo que dê Impacto no gasto com energia. de a privatização, mas já avançamos bastante. A Ele-

Então, faço também apelo a.o Deputado Vivaldo trosul, as empresas de São Paulo e as empresas de
Barbosa para votarmos a matéria: Dependendo da distribuição em quase todo o Brasil já foram privatiza-
evolução do qua?ro, há compromlss~ do Deputado das, e o Cepel já está sentindo a redução de recursos.
José Carlos AlelUia, poderíamos rever ISSO no futuro. Prova disso é que estamos diante de projeto emergen-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A eial, sobretudo projeto de energia elétrica. Este projeto
Mesa vai,aguardar a negociação entre os Líderes. é emergencial, sobretudo o projeto de energia elétrica.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- Então, faço um apelo ao Deputado Vivaldo Barbosa
dente, peço a palavra pela ordem. em nome da comunidade de pesquisa da área energé-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - tica, do Rio de Janeiro e do CEPEL. (Pausa.)
Tem V. Ex! a palavra. Deputado Vivaldo Barbosa, gostaria de dar a

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. V. Ex! mais uma informação que obtive dos técnicos
Pela ordem. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, do Ministério da Ciência e Tecnologia e que eu tinha
tenho certeza de que o Deputado Vivaldo Barbosa percebido quando li o projeto, mas não me ocorreu di-
está apenas querendo mais informações. Vai concor- zer a V. Ex!.: esse número de 1% não é imaginação
dar conosco. de última hora. Ele pode estar contido nos contratos

Posso assumir compromisso com o Deputado de concessão. Já foi estabelecida uma combinação da
Vivaldo Barbosa e, com apoio dos técnicos do Gover- parte de eficiência energética com a parte de pesqui-
no, mandar ao gabinete de S. Ex!, na próxima sema- sa. De modo que não vai haver aumento de tarifa. Se
na, análise quantitativa dos investimentos que o Bra- aqui estabelecermos 1,1%, o que seria um avanço, ha-
sil tem feito nessa área. Se possível, levantar os que veria aumento de tarifa. Sabemos que o momento é
foram feitos pela Eletrobrás e suas subsidiárias. Con- delicado, o que não impede que, no futuro, eu, V. Ex! e
frontando com esses números, Sr. Presidente, é um muitos outros, quase todos que aqui estão e muitos
avanço o que estamos aprovando. que não estão, que somos os defensores da área, fa-

Tenho certeza de que o Deputado Vivaldo Barbosa çamos um trabalho para ampliar esse.número.
concordará conosco. Afirmo a V. Ex! que esta atitude re- Toda vez que tenho relatadCH> projeto, seja da
presentará não só a continuidade do Centro de Pesqui- área de petr61eo ou de energia, temos feito isso. V. Ex!
sas da Eletrobrás, mas também a possibilidade de envol- pode ter certeza de que essa não é uma batalha final,
ver as universidades públicas e privadas na questão, até mas é a batalha possível, para não romper os contra-
mesmo trazendo para a comunidade de pesquisa as uni- tos e o seu equilíbrio econômico-financeiro, o que en-
versidades localizadas no Centro-Oeste, no Norte e no sejaria uma revisão tarifária.
Nordeste e no norte de Minas Gerais. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

Não tenho dúvida de que o Deputado Vivaldo Deputado Vivaldo Barbosa, V. Ex! continua insistindo?
Barbosa contribuirá com V. Ex! e com todos n6s, para O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela or-
que aprovemos a matéria ainda hoje. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, perrni-
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ta-me fazer algumas considerações diante de V. Ex!e Na intervenção do Deputado Gilmar, fiquei real-
dos demais colegas. mente inquieto, porque parecia que estamos aqui já

Pelas informações aqui colhidas, especialmen- agradecendo uma contribuição que o setor privado
te prestadas pelos Deputados José Carlos Aleluia e passará a dar para pesquisa e tecnologia. Somos
Gilmar Machado, há uma consciência de que esse uma Casa soberana para deliberar, mas devemos fa-
fundo não produzirá resultados financeiros suficien- zê-Io no sentido do que é bom, útil ao Brasil e ao povo
tes para o Brasil desenvolver as pesquisas necessári- brasileiro, especialmente ao nosso futuro.
as para atuar no setor, de maneira a avançar tecnolo- Sr. Presidente, reitero e registro esse meu in-
gicamente e a criar no Brasil uma fonte de tecnologia conformismo, a minha inquietação. Já que todos os
suficiente para o mundo moderno. colegas aqui querem votar, não vou ser empecilho.

Sr. Presidente, o Deputado José Carlos Aleluia Espero que um dia esta Casa possa conhecer a sua
nos trouxe a informação de que os contratos atuais de pauta pelo menos com uma ou duas semanas de an-
concessões privadas gerariam contribuições seme- tecedência, recebendo os texto~ próprios para delibe-
Ihantes à contribuição objeto do projeto. raç~o. Que pelo menos as Comissões tenham a opor-

Pela exposição de motivos feita pelo respectivo t~n1dade ~e tomar uma de.cisão, para q~e este Plená-
Ministro ao Sr. Presidente da República, essa contri- fiO não seja colocado na situação de hOJe, que, a meu
buição hoje é de 0,1% para uma finalidade e 0,25% ver, é constrangedora. (Palmas.)
para outra finalidade. É evidente que há, em conse- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
qOência, um aumento, passa para 1%. De 0,35% hoje V. Ex! retira a questão de ordem?
pa.ssaria para 1%. Todos con~ider~m gue isso é insu- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
ficlen~e. O qu~ mantém a mmha mqUletação a esse peço a palavra pela ordem.
respeito é que a Câmara dos Deputados, o Congresso
Nacional no seu conjunto é a instância soberana de O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
deliberação para estabelecer a alrquota que venha a Tem V. Ex! a palavra.
~er ~rreta, justa, própria, a fim de que o Brasil tenha O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
Investlm~ntos a~rtados e corretos. para o ayanço ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
tecnológIco dos diversos setores da atividade nacional. nome de todos nós, da Casa e do País, que precisa

Por outro lado, embora mantendo essa minha in- desse fundo para o setor energético, devo dizer que o
quietação muito viva, cada vez mais alimentada pelas percentual não é aleatório. Foi demonstrado que esse
informações presentes, também compreendo que to;. -- percenttlal-de4º/o,--Se-sGfresse alimento de Q.1 e fos-
dos os companheiros que estão lutando pelo setor têm se para 1,1%, poderia ser repassado ao custo da
uma visão e uma grave preocupação de não votarmos energia, sendo que o contribuinte iria pagá-lo. Eu
nesta hora, com a Casa vazia e nas circunstancias que acho que houve um avanço.
estamos votando, com informações precárias. Queria louvar o Deputado Vivaldo Barbosa pela

Aliás, V. Ex!, Sr. Presidente, na questão de or- sua preocupação com um setor tão importante como o
dem anteriormente levantada, não completou -a-infor- energético, na área de pesquisa, conhecimento e de-
mação de que, embora tenha sido anunciado como senvolvimento. Louvo ainda os Deputados Jorge Bittar,
posslvel esse projeto desde o dia 111, o texto do projeto profundo conhecedor da matéria, Clementino Coelho,
só foi distribuldo nesta noite, não tivemos nenhum Vivaldo Barbosa, José Carlos Aleluia, Gilmar Machado
acesso antes. O que mais me inquieta, Sr. Presidente, e tantos outros que se interessaram pelo assunto. To-
é que nenhuma Comissão deliberou aprovando esse dos nós querlamos agradecer ao Deputadq Vjvaldo
projeto. Nenhum grupo setorial de Deputados, em Barbosa a compreensão e o sentimento de que juntos
cada Comissão, tomou uma deliberação, inclusive vamos procurar cada vez mais aumentar os recursos
para deixar este Plenário um pouco mais confortado. necessários à pesquisa e ao desenvolvimento tecnoló-

Sr. Presidente, a grande preocupação de todos gico num setor tão importante para a vida do País.
os colegas da Casa é que, se não for aprovada a ma- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
téria nesta hora e nessas circunstâncias, apesar da Mesa agradece ao nobre Deputado Vivaldo Barbosa
insuficiência que cerca essa deliberação, não tere- pela compreensão.
mos aprovado nenhum projeto útil à pesquisa no País O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
neste ano. Deixo aqui a minha inquietação e o meu in- Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto,
conformismo de esta Casa tomar uma deliberação de em substituição à Comissão de Minas e Energia, ao
tamanha gravidade. Sr. Deputado José Carlos Aleluia.



"Art. S2 .
1- .
11 _ no mínimo trinta por cento sejam

destinados a projetos desenvolvidos por ins
tituições de pesquisa sediadas nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo
as respectivas áreas das Superintendências
Regionais."

Dê-se ao inciso 11 do art. sa do Substitutivo ao PL
nll 2.793-N2000 a seguinte redação:

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL - Arnaldo Madeira, Llder do Go
verno.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para oferecer parecer às emendas de Plenário, em
substituição à Comissão de Minas e Energia, conce
do a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, darei parecer contrário à Emenda nll 1, de
autoria do Deputado Clementino Coelho, embora ela
esteja sendo aprovada na forma da Emenda de Ple
nário nll 3, subscrita pelo Líder Inocêncio Oliveira e
outros Deputados, propondo que no mínimo 30% se
jam aplicados nas Regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste e na área da Sudene, incluindo o norte de
Minas.

Portanto, nosso parecer é contrário à Emenda
nll 1 e favorável às Emendas nlls 2 e 3, pela Comissão
de Minas e Energia.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nobre Deputado, V. Ex! poderia repetir?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Posso, sim.
Sr. Presidente, são três emendas. Na primeira, do Depu
tado Clementino Coelho, quero dizer que meu pare
cer é contrário. No entanto, ela está sendo rejeitada e
acatada na forma de Emenda de Plenário nll 3, que foi
um acordo. Ou seja, não consideramos SO% para as
regiões em desenvolvimento ou menos desenvolvi
das, e, sim, no mínimo 30%, conforme acertado com
os Líderes presentes e o Governo.

Portanto, somos contrários à Emenda nll 1 e fa
voráveis às Emendas nll" 2 e 3. A Emenda nll 3 é de
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para oferecer parecer às emendas de Plenário, em
substituiçêo à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, concedo a palavra ao Depu
tado Alberto Goldman.
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O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. EMENDA DE PLENÁRIO Na 3
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, pela Comissão de Minas e Energia, opta
mos pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Finanças e Tributa
ção, ao Deputado Jorge Bittar.

O SR. JORGE BITIAR (PT - RJ. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
so parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Rob
son Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
opinamos pela boa técnica legislativa, constitucionali
dade e juridicidade do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sobre a Mesa as seguintes

EMENDAS DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI Na 2.793/00

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO Nll 1

Os incisos I e 11 constantes do art. 411

do PL ficam acrescidos em sua parte fi
nal da expressão "com destinação mini
ma de 50% para as regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste".

Sala de Sessões, 7 de junho de 2000. - Deputado
Clementino Coelho, PPS/PE - Inocêncio Oliveira,
Lider do PFL - Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS
- Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Sérgio Miran
da, Llder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

PROJETO DE LEI Nll 2.793, DE 2000

EMENDA Nll2

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Art. Não se aplica a este Fundo o
disposto na Lei nll 9.530, de 10 de dezem
bro de 1997.

Deputado Sérgio Miranda, Líder do
PCdoB/PSB - Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT 
Inocêncio Oliveira, Llder do PFI - OdeImo Leão,
Llder do PPB - Arnaldo Madeira, Líder do Governo.



o Congresso Nacional decreta:
Art. 1l1. As concessionárias e permissionárias de

serviços públicos de distribuição de energia elétrica fi
cam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de,
no mlnimo, setenta e cinco centésimos por cento de
sua receita operacional liquida em pesquisa e desen
volvimento do setor elétrico e, no mfnimo, vinte e cin
co centésimos por cento, em programas de eficiência
energética no uso final, observado o seguinte:

I - até 31 de dezembro de 2005, os percentuais
mrnimos definidos no caput deste artigo serão de cin
qüenta centésimos por cento tanto para pesquisa e
desenvolvimento como para programas de eficiência
energética na oferta e no uso final da energia;

11 - os montantes originados da aplicação deste
artigo serão deduzidos daquele destinado aos pro
gramas de conservação e combate ao desperdfcio de
energia, bem como de pesquisa e desenvolvimento
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O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB - tecnológico do setor elétrico, estabelecidos nos con-
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. tratos de concessão e permissão de distribuição de
Presidente, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o energia elétrica celebrados até a data de publicação
nosso parecer é favorável ao projeto, favorável à desta Lei;
Emenda nll. 2, do Deputado Sérgio Miranda, favorável 111 - a partir de 1l1. de janeiro de 2006, para as
à Emenda nll. 3, que é o acordo feito entre as Lideran- concessionárias e permissionárias cuja energia ven-
ças, e contrário à Emenda nll. 1. dida seja inferior a 1.000 GWh, por ano, o percentual

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - mrnimo a ser aplicado em programas de eficiência
Para oferecer parecer às emendas de Plenário, em energética no uso final poderá ser ampliado de vinte e
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de cinco centésimos por cento para até cinqüenta centé-
Redação, concedo a palavra ao Deputado Robson simos;

Tuma. IV - para as concessionárias e permissionárias
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir de que trata o inciso anterior, o percentual para apli-

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cação em pesquisa e desenvolvimento será aquele
opinamos pela boa técnica legislativa, juridicidade e necessário para complementar o montante total esta-
constitucionalidade das três emendas. Porém, no mé- belecido no caput deste artigo, não devendo ser infe-
rito, rejeitamos a primeira e aprovamos a segunda e a rior a cinqüenta centésimos por cento.
terceira. Rejeitamos a primeira porque já está parcial- Art. 2l1. As concessionárias de geração e empre-
mente atendida na Emenda n!l. 3, que é o consenso. sas autorizadas à produção independente de energia

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o
para oferecer parecer às emendas de Plenário, em montante de, no mrnimo, um por cento de sua receita
substituição à Comissão de Finanças e Tributação, operacional liquida em pesquisa e desenvolvimento
concedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Bittar. do setor elétrico, excluindo-se, por isenção, as em-

O SR. JORGE BITTAR (PT - RJ. Para emitir pa- presas que gerem energia exclusivamente a partir de
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos- instalações eólicas, solares, de biomassa e pequenas
so parecer é pela adequação orçamentária e financei- centrais hidroelétricas, observado o seguinte:
ra d.as três emendas. No mérito, nosso parecer; con- I _ caso a empresa tenha celebrado, até a data
tráno à Emenda n!l.1 e favorável às Emendas nll. 2 e 3. de publicação desta Lei, contrato de concessão, con-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A tendo cláusula de obrigatoriedade de aplicação de re-
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e cursos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
Informática, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mes- prevalecerá o montante de aplicação ali estabelecido
mo e vou submeter a votos o seguinte até 31 de dezembro de 2005;

SUBSTITUTIVO 11- caso a empresa tenha celebrado, até a data
da publicação desta Lei, contrato de concessão sem
obrigatoriedade de aplicação em pesquisa e desen
volvimento tecnológico, a obrigatoriedade de que tra
ta o caput deste artigo passará a vigorar a partir de 1l1.
de janeiro de 2006.

Art. 3!l. As concessionárias de serviços públicos
de transmissão de energia elétrica ficam obrigadas a
aplicar, anualmente, o montante de, no mfnimo, um
por cento de sua receita operacional Ifquida em pes
quisa e desenvolvimento do setor elétrico, observado
o seguinte:

I - caso a empresa já tenha celebrado contrato
de concessão, a obrigatoriedade de que trata o caput
deste artigo passará a vigorar a partir da data da pu
blicação desta lei;

11 - caso a empresa ainda não tenha celebrado
contrato de concessão, a obrigatoriedade de que tra
ta o caput deste artigo passará a vigorar a partir da
data de assinatura do referido contrato.



EMENDA DE PLENÁRIO Nll 2

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Art. Não se aplica a este Fundo o disposto na

Lei nll. 9.530, de 10 de dezembro de 1997.

EMENDA DE PLENÁRIO Nll 3

Dê-se ao inciso 11 do art. 511 do substitutivo ao PL
2.793-A/2000 a seguinte redação:

"Art. Sll ..
1- ..
11 - no mfnimo trinta por cento sejam

destinados a projetos desenvolvidos por ins
tituições de ~esquisa sediadas nas regiões
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Art. 411. Os recursos para pesquisa e desenvolvi- volvimenta Cientrfico e Tecnológico - CNPq, e um da
menta, previstos nos artigos anteriores, deverão ser Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
distribufdos da seguinte forma: 11 - um representante do Ministério de Minas e

I - cinqüenta por cento para o Fundo Nacional Energia;
de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - 111- um representante da Aneel;
FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nll. 719, de 31 de julho IV - dois representantes da comunidade cientffi-
de 1969, e restabelecido pela Lei nll. 8.172, de 18 de ca e tecnológica;
janeiro de 1991; V - dois representantes do setor produtivo.

11- cinqüenta por cento para projetos de pesqui- § 211. Os membros do Comitê Gestor a que se re-
sa e desenvolvimento segundo regulamentos estabe- ferem os incisos IV e V do parágrafo anterior terão
lecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - mandato de dois anos, admitida uma reconduçêo, de-
ANEEL. vendo a primeira investidura ocorrer no prazo de até

§ 111. Para os recursos referidos no inciso I, será noventa dias a partir da publicação desta Lei.
criada categoria de programaçêo especffica no âmbi- § 311. A participação no Comitê Gestor não será
to do FNDCT para aplicação no financiamento de pro- remunerada.
gramas e projetos de pesquisa cientffica e desenvol- Art. 711. Os recursos aplicados na forma desta Lei
vimento tecnológico do setor elétrico, bem como na não poderão ser computados para os fins previstos
eficiência energética no uso final. na Lei nll. 8.661, de 2 de junho de 1993.

§ 211. Entre os programas e projetos de pesquisa Art. 8Jl Esta Lei entra em vigor na data de sua
cientrfica e tecnológica do setor de energia elétrica publicação.
devem estar inclufdos os que tratem da p~eservação O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
do meio ambiente, da capacitação dos recursos hu- peço a palavra pela ordem.
manos e do desenvolvimento tecnológico. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

Art. 5Jl Os recursos de que trata esta Lei serão Tem V. Ex! a palavra.
aplicados da seguinte forma: O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

I - os investimentos em eficiência energética, revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente. Aprovado.
previstos no art. 1Jl, serão aplicados de acordo com O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
regulamentos estabelecidos pela Aneel; Aprovado?

II - trinta por cento serão destinados a projetos O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Aprovado.
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluin- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
do as respectivas áreas das Superintendências Regi- Aprovado.
anais; Prejudicadas a proposição inicial (Projeto de Lei

11I - as instituições de pesquisa e desenvolvi- nJl2.793/2000) e as emendas a ele apresentadas na
menta receptoras de recursos deverão ser nacionais Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicaçêo e
e reconhecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnolo- Informática.
gia - MCT; O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

IV - as instituições de ensino superior deverão Em votação as Emendas de Plenário nll.s 2 e 3, com
ser credenciadas junto ao Ministério da Educação - parecer favorável.
MEC.

Art. 611. Será constituldo, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni
co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a
finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de
investimentos, acompanhar a implementação das
ações e avaliar anualmente os resultados alcançados
na aplicação dos recursos de que trata o inciso I do
art. 4Jl desta Lei.

§ 111. O Comitê Gestor será composto pelos se
guintes membros:

I - três representantes do Ministério da Ciência
e Tecnologia, sendo um da Administração Central,
que o presidirá, um do Conselho Nacional de Desen-



REDAÇÃO FINAL

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI NA 2.793-8, DE 2000

Dispõe sobre realização de investi
mentos em pesquisa e desenvolvimento
e em eficiência energética por parte das
empresas concessionárias, permissioná
rias e autorizadas do setor de energia
elétrica, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As concessionárias e permissionárias de

serviços públicos de distribuição de energia elétrica fi
cam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de,

_no mrnimo, setenta e cinco centésimos por cento de

Os incisos I e 11 constantes do art. 411 do PL ficam
acrescidos em sua parte final da expressões "com
destinação mfnima de 50% para as regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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Norte, Nordeste e Centro-Oeste; incluindo sua receita operacionallrquida em pesquisa e desen-
as respectivas áreas das Superintendências volvimento do setor elétrico e, no mfnimo, vinte e cin-
Regionais;" co centésimos por cento em programas de eficiência

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- energética no uso final, observado o seguinte:
te, peço a palavra pela ordem. 1- até 31 de dezembro de 2005, os percentuais

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - mfnimos definidos no caput deste artigo serão de cin-
Tem V. Ex! a palavra. quenta centésimos por cento, tanto para pesquisa e

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem desenvolvimento, como para programas de eficiência
revisão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente. energética na oferta e no uso final da energia;

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - 11 - os montantes originados da aplicação do
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam disposto neste artigo serão deduzidos daquele desti-
como se encontram. (Pausa.) nado aos programas de conservação e combate ao

Aprovadas. desperdfcio de energia, bem como de pesquisa e de-
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - senvolvimento tecnológico do setor elétrico, estabele-

Em votação a Emenda de Plenário nA 1, com parecer cidos nos contratos de concessão e permissão de dis-
contrário. tribuição de energia elétrica celebrados até a data de

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO NA 1 publicação desta Lei;
111- a partir de 111 de janeiro de 2006, para as con

cessionárias e permissionárias cuja energia vendida
seja inferior a 1.000 GWh por ano, o percentual mfnimo
a ser aplicado em programas de eficiência energética
no uso final poderá ser ampliado de vinte e cinco centé
simos por cento para até cinqoenta centésimos;

IV - para as concessionárias e permissionárias
de que trata o inciso anterior, o percentual para apli
cação em pesquisa e desenvolvimento será aquele
necessário para complementar o montante total esta
belecido no caput deste artigo, não devendo ser infe
rior a cinqOenta centésimos por cento.

Art. 211 As concessionárias de geração e empre
sas autorizadas à produção independente de energia
elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o
montante de, no mfnimo, um por cento de sua receita
operacional Jrquida em pesquisa e desenvolvimento
do setor elétrico, excluindo - se, por isenção, as em
presas que gerem energia exclusivamente a partir de
instalações eólicas, solares, de biomassa e pequenas
centrais hidroelétricas, observado o seguinte:

I - caso a empresa tenha celebrado, até a data
de publicação desta Lei, contrato de concessão con
tendo cláusula de obrigatoriedade de aplicação de re
cursos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
prevalecerá o montante de aplicação ali estabelecido
até 31 de dezembro de 2005;.

11 - caso a empresa tenha celebrado, até a data
da publicação desta Lei, contrato de concessão sem
obrigatoriedade de aplicação em pesquisa e desen
volvimento tecnológico, a obrigatoriedade de que tra-



§ 3(1 A participação no Comitê Gestor não será
remunerada.

Art. 7(1 Os recursos aplicados na forma desta Lei
não poderão ser computados para os fins previstos
na Lei nA 8.661, de 2 de junho de 1993.

Art. 811 Não se aplica a este Fundo o disposto na
Lei nll 9.530, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 9A Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.
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ta O caput deste artigo passará a vigorar a partir de 10 tro-Oeste, incluindo as respectivas áreas das Supe-
de janeiro de 2006. rintendências Regionais;

Art. 311 As concessionárias de serviços públicos 111 - as instituições de pesquisa e desenvolvi-
de transmissão de energia elétrica ficam obrigadas a menta receptoras de recursos deverão ser nacionais
aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, um e reconhecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnolo-
por cento de sua receita operacional Ifquida em pes- gia - MCT;
quisa e desenvolvimento do setor elétrico, observado IV - as instituições de ensino superior deverão
o seguinte: ser credenciadas junto ao Ministério da Educação -

I - caso a empresa já tenha celebrado contrato MEC.
de concessêo, a obrigatoriedade de que trata o caput Art. 611 Será constituído, no êmbito do Ministério
deste artigo passará a vigorar a partir da data da pu- da Ciência e Tecnologia, que lhe prestará apoio técni-
blicação desta Lei; co, administrativo e financeiro, Comitê Gestor com a

11 - caso a empresa ainda não tenha celebrado finalidade de definir diretrizes gerais e plano anual de
contrato de concessão, a obrigatoriedade de que tra- investimentos, acompanhar a implementação das
ta o caput deste artigo passará a vigorar a partir da ações e avaliar anualmente os resultados alcançados
data de assinatura do referido contrato. na aplicação dos recursos de que trata o inciso I do

Art. 411 Os recursos para pesquisa e desenvolvi- art. 4Q desta Lei.
~en~o, previstos no~ artigos ~nteriores, deverão ser § 111 O Comitê Gestor será composto pelos se-
dlstnbufdos da seguinte forma. Quintes membros:

I - cinqo~nta por c~nto ,para o Fundo Na~ional I _ três representantes do Ministério da Ciência
de Dese~volvlmento Clentlfi~o 11 e Tecnol6gl~0 - e Tecnologia, sendo um da Administração Central,
FNDCT, cnado pelo D~creto-Lel n. 7~9, de 31 deJulho que o presidirá, um do Conselho Nacional de desen-
de 1969, e restabelecido pela Lei n 8.172, de 18 de volvimento Cientifico e Tecnol6gico _CNPq, e um da
janeiro de 1991; Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;

11- cinqüenta por cento para projetos de pesqui- 11 _ um representante do Ministério de Minas e
sa ~ desenvolvimen~o seg~ndo regulame~tos est~be- Energia;
lecldos pela AgênCia NaCIOnal de Energia Elétnca - 111_ um representante da Aneel;

ANEEL. IV _ dois representantes da comun idade cientffi-
§ 111 Para-os recursos referidos no inciso I, ser~ ca e tecnol6gica;

criada categoria de pr~gramação esp~cifica no êmbl- V _ dois representantes do setor produtivo.
to do FNDCT para aplicação no finanCiamento de pro- § 211 O b d C 'tê t

. .. s mem ros o oml ges ar a que se
g~amas e proJeto~ de pesqUIsa Cle~tlfica e desenvol- referem os incisos IV e V do parágrafo anterior te-
vlmento tecnológiCO do setor elétnco, bem como na rao mandato de dois anos admitida uma recondu-
eficiência energética no uso final. ção, devendo a primeira in~estidura ocorrer no pra-

§ 211 Entre os programas e projetos de pesquisa zo de até noventa dias a partir da publicação desta
cientlfica e tecnol6gica do setor de energia elétrica, Lei.
devem estar inclufdos os que tratem da preservação
do meio ambiente, da capacitação dos recursos hu
manos e do desenvolvimento tecnol6gico.

Art. &l Os recursos de que trata esta Lei serão
aplicados da seguinte forma:

I - os investimentos em eficiência energética,
previstos no art. 1(1, serão aplicados de acordo com
regulamentos estabelecidos pela Aneel;

11- no minimo trinta por cento serão destinados
a projetos desenvolvidos por instituições de pesquisa
sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Cen-
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o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

-6-

PROJETO DE LEI Nll 2.978, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei nº 2.978, de 2000, que institui
contribuição de intervenção de domínio
econômico destinada a financiar o Pro
grama de Estímulo à Interação Universi
dade-Empresa para o Apoio à Inovação e
dá outras providências. Pendente de pa
receres das Comissões: de Educação,
Cultura e Desporto; de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; de Fi
nanças e Tributação e de Constituição e
Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, ao Sr. Deputado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
""dente, o nosso parecer de mérito é peli.faprovação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Con
cedo a palavra para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, ao Sr. Deputado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, está preparado o parecer, e o nosso voto
é pela aprovação.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

COMISSÃO DE CIÊNCiA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE LEI NQ 2.978, DE 2000

Institui contribuição de intervenção
de domínio econômico destinada a finan
ciar o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Alberto Goldman
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I - Relatório

O Projeto de Lei n2 2.978, de 2000, institui contri
buição de 10% sobre valores pagos, creditados, en
tregues. empregados ou remetidos ao exterior a tftulo
de pagamentos de royalties e de contratos de transfe
rência de tecnologia. Os recursos arrecadados serão
destinados ao FNDCT - Fundo Nacional de Desen
volvimento Cientifico e Tecnológico, e aplicados rio fi
nanciamento de Programa de Estimulo à Interação
Universidade-Empresa para Apoio à Inovação, sendo
que trinta por cento deles serão aplicados em progra
mas no apoio a pesquisa e desenvolvimento nas re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Como justificativa para a proposição, o Poder
Executivo alega que a proposta complementa a ado
ção de outros instrumentos de apoio ao desenvolvi
mento tecnológico do setor produtivo e insere-se na
estratégia de aumentar a participação daquele seg
mento nos dispêndios do setor de ciência e tecnolo
gia. Essa iniciativa e a criação de fundos setoriais atu
almente em tramitação na Casa, segundo o Governo,
contribuirão para aproximar os gastos totais de C&T
em relação ao PIB, atualmente na faixa de 0,8%, dos
valores aplicados por países desenvolvidos, confor
me meta estabelecida no Plano Plurianual
2000-2003.

A proposição foi distribuída às Comissões de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática"
de Educação, Cultura e Desporto, de Finanças e
I rrburaçao e-dEfCOnstífuTçao e Justiça e -de Reda
ção.

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática posicionar-se sobre o
mérito da matéria que tramita em regime de urgên
cia nos termos do art. 155 do Regimento Interno
desta Casa.

11 - Voto do Relator

A proposta de instituição de contribuição sobre
remessas ao exterior a título de pagamento de royalti
es ou de contratos de transferência de tecnologia coa
duna-se com a recente disposição demonstrada pelo
Governo Federal de priorização do setor de ciência e
tecnologia em nosso País.

A medida possui dois aspectos relevantes
que merecem ser destacados. Em primeiro lugar, a
medida impõe às empresas que não desenvolvem
localmente pesquisa e desenvolvimento custos
adicionais sobre pagamentos de royalties e refe
rentes à transferência de tecnologia, transforman
do-se em estímulo à realização dessas atividades
no País. Ao mesmo tempo, atrela esses recursos a
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programas de interação universidade-empresa
que se constituem em instrumento fundamental de
capacitação tecnológica. Essa é a tendência ob
servada na maioria dos países onde políticas ex
plfcitas de ciência e tecnologia estimulam a reali
zação de projetos cooperativos que apresentam
vantagens claras, no que diz respeito à economia
de recursos e ao compartilhamento de experiênci
as e de resultados.

Para que as empresas não sejam penalizadas
foi estabelecida contrapartida de redução para 15%
da alíquota de imposto de renda incidente na fonte
sobre as importâncias acima referidas.

Outro aspecto que reforça a pertinência do
apoio desta Casa à proposição é o fato de que, dos
recursos arrecadados e alocados ao FNDCT, no mí
nimo 30%, deverão ser aplicados em projetos de
pesquisa e desenvolvimento nas regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste. Tal disposição, juntamente
com outros instrumentos em fase de tramitação nes
ta Casa, podem significar a diminuição dos enormes
desequilíbrios regionais na distribuição de recursos
no setor de ciência e tecnologia.

Assim sendo, votamos pela aprovação do Pro
jeto de Lei nO 2.978, de 2000, na forma em que foi
apresentado.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Alberto Goldman, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Finanças e Tributa
ção, ao Sr. Deputado Jorge Sittar.

O SR. JORGE BITTAR (PT- RJ. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
nosso parecer é pela adequação orçamentária e fi
nanceira e, no mérito, favorável ao projeto.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer ao projeto,
em substituição ~'~omissão de Constituição e Justi-

\ I

ça e de Redação, ao Sr. Deputado Robson Tuma.
O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
opinamos pela boa técnica legislativa do projeto, pela
constitucionalidade e juridicidade e, no seu mérito,
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Sevirino Cavalcanti) 
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Sobre a Mesa a seguinte

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI Nll 2.978, DE 2000

EMENDA NQ.1

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
Art. Não se aplica a este Fundo o disposto na

Lei nQ 9.530, de 10 de dezembro de 1997.
Deputado Sérgio Miranda, líder do

PCdoB/PSB - Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT 
Odelmo Leão, Líder do PPB - Arnaldo Madeira, lí
der do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer à emenda
de Plenário, em substituição à Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, ao Sr. Deputado Gilmar Ma
chado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, com relação à Emenda nQ 1 o nosso parecer é
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer à emenda
de Plenário, em substituição à Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, ao Sr. Depu
tado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Sloco/PSOB 
SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - O
nosso parecer, Sr. Presidente, é pela aprovação da
Emenda nO 1.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer à emenda
de Plenário, em substituiçêo à Comissão de Finanças
e Tributação, ao Sr. Deputado Jorge Sittar. ,

O SR. JORGE BITTAR (PT- RJ. Para emitir pa
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
nosso parecer é pela adequação orçamentária e fi
nanceira da emenda e, no mérito, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra para oferecer parecer à emenda
de Plenário, em substituição à Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação, ao Sr. Deputado Robson
Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
emenda apresenta boa técnica legislativa e adap
ta-se às condições constitucionais e jurídicas.

Portanto, somos favoráveis a ela, inclusive no
mérito.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Em votação a Emenda de Plenário nQ. 1, com parecer
favorável.



Art. 5Jl A contribuiçao de que trata o art. 211 será re
colhida ao Tesouro Nacional e destinada ao·Fundo Na
cional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
FNDCT, criado pelo Decreto-Lei n11719, de 31 de julho
de 1969, e restabelecido pela Lei n118.172, de 18 de ja
neiro de 1991.

§ 12 Os recursos desténados ao FNDCT serão
alacados em categoria de programaçao especrfica e
administrados comforme odisposto no regulamen.to.

§ 211 Para fins do disposto no § 5ll do art. 165
da Constituiçtflo Federal, o Poder Executivo incluiré
na proposta de lei orçamentária anual os recursos
de que trata o caput deste artigo.

Art. 611 Será constiturdo, no âmbito do Ministé
rio da Ciência e Tecnologia, um Comitê Gestor com

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Da Bancada do PSB/PCdoB)
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EMENDA DE PLENÁRIO N1l1 § 111 Consideram-se, para fins desta lei, contra-
tos de transferência de tecnologia os relativos à ex
ploraçtflo de patentes ou de uso de marcas e os de for
necimento de tecnologia e prestaçtflo de assistência
técnica.

§ 211 A contribuiçtflo incidirá sobre os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou reme
tidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a trtulo de remuneraçtflo decorrente das
obrigações indicadas no caput deste artigo.

§ 311 A aliquota da contribuiçao será de dez por
cento.

§ 411 O pagamento da contribuiçao será efetuado
até o último dia útil da quinzena subseqoente ao mês
de ocorrência do fato gerador.

Art. 311 Compete à Secretaria da Receita Federal
a administraçtflo e a fiscalizaçao da contribuiçao de
que trata esta lei.

Parágrafo único. A contribuiçtflo de que trata
esta lei sujeita-se às normas relativas ao processo
administrativo fiscal de determinaçao e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto nll

70.235, de 6 de março de 1972, e alterações poste
riores, bem como, subsidiariamente e no que cou-
ber, às disposiçOes da legislaçtflo do imposto de ren
da, especialmente quanto a penalidades e demais e
acréscimos aplicáveis.

Art. 411 Fica reduzida para quinze por cento a
alfquota do imposto de renda incidente na fonte so
bre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior a titulo de
remuneraçao de serviços técnicos e de assistência
técnica.

Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Art. Ntflo se aplica a este Fundo o dis
posto na Lei n2 9.530, de 10 dezembro de
1997.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. ExA a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisao do orador.) - Encaminhamos o voto
"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Há sobre a mesa o seguinte:

Requeremos, nos termos do § 2ll. do artigo
161 do Regimento Interno, destaque para votaçao
em separado do artigo 411 do projeto de lei. - De
putado Sérgio Miranda, L1der do Bloco
PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Vou submeter a votos o Projeto de Lei nll 2.978, de
2000, ressalvado o destaque.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica instituldo o Programa de Estimu

lo à Interaçao Universidade-Empresa para o Apoio
à Inovaçao, cujo objetivo principal é estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante
programas de pesquisa cientlfica e tecnológica co
operativa entre universidades, centros de pesqui
sa e o setor produtivo.

Art. 211 Para fins de atendimento ao Programa
que trata o artigo anterior, fica institulda contribuiçao
de intervenção no domlnio econOmico, devida pela:
pessoa jurrdica detentora de licença de uso ou ad
quirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem trans
ferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.



Já foi acordada com todos os Líderes a retira
da do artigo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Vou submeter a votos o seguinte dispositivo destaca
do.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
DVS, já discutido, retira o art. 4D. do projeto, porque
não respeita o art. 14, da renúncia de receita que
explicita em que casos pode haver diminuição de
alíquota segundo o § 3D..
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a finalidade de coordenar as atividades do Progra- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presi-
ma de Estimulo à Interação Universidade-Empresa dente, trata-se de um DVS ou de destaque supres-
para o Apoio à Inovação, cabendo-lhe definir as di- sivo?
retrizes gerais e o plano anual de investimentos,
acompanhar a implementação das ações e avaliar
anualmente os resultados alcançados.

§ 1D. O Comitê Gestor será composto por:
I - um representante do Ministério da Ciência e

Tecnologia, que o presidirá;
11 - um representante do Ministério do Desen

volvimento, Indústria e Comércio Exterior;
111- um representante da Financiadora de Estu

dos e Projetos - FINEP;

IV - um representante do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES;

V - um representante do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
CNPq;

VI - um representante da Coordenação de Aper
feiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - CAPES.

§ 2D. A participação no Comitê Gestor não será
remunerada.

§ 3D. O Ministério da Ciência e Tecnologia pres
tará ao Comitê Gestor apoio técnico, administrativo
e financeiro necessários ao seu funcionamento.

Art. 7D. Do total dos recursos a que se refere o
art. 2D., trinta por cento, no mínimo, serão aplicados
em programas de fomento à capacitação tecnológica
e ao amparo à pesquisa cientrfica e ao desenvolvi
mento tecnológico nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

Art. 8D. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos
a partir de 12 de janeiro de 2001.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, ressalvado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Requerimento de destaque para votação em separa
do, da bancada do PSB/PCdoB:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do § 2.11 do

art. 161 do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do art. 411 do Pro
jeto de Lei n.ll 2.978, de 2000.

Deputado Sérgio Miranda, Lider do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB.

Art. 4º Fica reduzida para quinze por
cento a alíquota do imposto de renda inci
dente na fonte sobre as importãncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou re
metidas para o exterior a título de remunera
ção de serviços técnicos e de assistência
técnica.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. Ex· a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Segundo a
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Tem V. ExIl a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do Par
tido da Frente Liberal, concordamos com a retirada do
art.4.ll.

Portanto, tratando-se de um DVS, votamos "não".
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Como votam os demais Srs. Líderes?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela
Bancada do PSDB, nosso voto é "não".



REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI NIl2.978-A, DE 2000

Institui contribuição de intervenção
de dominio econômico destinada a finan
ciar o Programa de Estimulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação e dã outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1i! Fica ínstitufdo o Programa de Estimulo à

Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Ino
vação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvi
mento tecnológico brasileiro, mediante programas de
pesquisa cientffica e tecnológica cooperativa entre uni
versidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.

Art. 2i! Para fins de atendimento ao Programa de
que trata o artigo anterior, fica institufda contribuição
de intervenção no domfnio econômico, devida pela
pessoa jurrdica detentora de licença de uso ou adqui
rente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transfe
rência de tecnologia, firmados com residentes ou do
miciliados no exterior.

§ 1i! Consideram-se, para fins desta lei, contratos
de transferência de tecnologia os relativos à exploração
de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.

§ 2D. A contribuição incidirá sobre os valores pa
gos, creditados, entregues, empregados ou remeti
dos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no ex
terior, a trtulo de remuneração decorrente das obriga
ções indicadas no caput deste artigo.

§ 32 A alfquota da contribuição será de dez por
cento.

§ 4D. O pagamento da contribuição será efetuado
até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês
de ocorrência do fato gerador.

Art. 3i! Compete à Secretaria da Receita Federal
a administração e a fiscalização da contribuição de
que trata esta lei.
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O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem Parágrafo único. A contribuição de que trata
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT também esta lei sujeita~se às normas relativas ao processo
vota "não". administrativo fiscal de determinação e exigência de

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re- créditos tributários federais, previstas no Decreto n2

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posterio-
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - res, bem como, subsidiariamente e no que couber, às

Aqueles que forem pela manutenção do artigo perma- disposições da legislação do imposto de renda, espe-
neçam como estão. (Pausa.) cialmente quanto a penalidades e demais acréscimos

Suprimido o dispositivo. aplicáveis.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Art. 42 A contribuição de que trata o art. 22 será

Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte recolhida ao Tesouro Nacional e destinada ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológi
co - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei n2 719, de 31 de
julho de 1969, e restabelecido pela Lei n2 8.172, de 18
de janeiro de 1991.

§ 111. Os recursos destinados ao FNDCT serão
alocados elT) categoria de programação específica
e administrados conforme o disposto no regula
mento.

§ 22 Para fins do disposto no § 52 do art. 165 da
Constituição Federal, o Poder Executivo incluirá na
proposta de lei orçamentária anual os recursos de
que trata o caput deste artigo.

Art. 52 Será constitufdo, no âmbito do Ministério
da Ciência e Tecnologia, um Comitê Gestor com a fi
nalidade de coordenar as atividades do Programa de
Estimulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cabendo-lhe definir as diretrizes
gerais e o plano anual de investimentos, acompanhar
a implementação das ações e avaliar anualmente os
resultados alcançados.

§ 12 O Comitê Gestor será composto por:

I - um representante do Ministério da Ciência e
Tecnologia, que o presidirá;

11 - um representante do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior;

111- um representante da Financiadora de Estu
dos e Projetos - FINEP;

IV - um representante do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Socíal- BNDES;

V - um representante do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
CNPq;

VI - um representante da Coordenação de Aper
feiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - CAPES.

§ 22 A participação no Comitê Gestor não será
remunerada.

§ 32 o Ministério da Ciência e Tecnologia prestará

ao Comitê Gestor apoio técnico, administrativo
e financeiro necessários ao seu funcionamento.



Partido

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)

COMPARECEM MAIS OS SRS. :
Bloco

PARAiBA
Marcondes Gadelha PFL
Presentes de Paraíba: 1

BAHIA

PPBYvonilton Gonçalves
Presentes de Bahia: 1
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Art. 6.lI Do total dos recursos a que se refere o art. nao prevê punição para a falsificação de dinheiro que
2°, trinta por cento, no mínimo, serão aplicados em pro- nao seja em papel-moeda ou metal.
gramas de fomento à capacitação tecnológica e ao am- Por isso, apelo para o Deputado Alberto Gold-
paro à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecno- man no sentido de que aceite a votação do requeri-
lógico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. mento do pedido de urgência, mesmo porque o méri-

Art. 7° Não se aplica a este Fundo o disposto na to será votado posteriormente.
Lei n11 9.530, de 10 de dezembro de 1997. OSR INOC~NCIOOLIVEIRA(PFL-PE.Pelaor-

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estando
blicação, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos presente em plenário o autor desse requerimento e Ie-
a partir de 10 de janeiro de 2001. vando-se em conta que o seu conteúdo foi explicado por

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu- S. ExI, nao há por que nós, Líderes presentes, deixar-
tado Inaldo Leitão, Relator. mos de conceder a urgência, resguardando-nos o direito

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - de discutir o mérito da questao no momento oportuno.
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam Apesar do adiantado da hora, faço um apelo
como se encontram. (Pausa.) para que votemos somente este pedido de urgência.

Aprovada. Esclareço à opiniao pública do País que nos
A matéria vai ao Senado Federal. acompanha neste instante que todas essas votações
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - foram fruto de entendimentos, pois sAo projetos que se

Há requerimento sobre a mesa: encontravam na Casa há bastante tempo, e, por isso,
Senhor Presidente votamos de acordo com os interesses da Nação.,
Requeremos a V. ExI, nos termos do art. 155 do O SR. FE~NANDO CORUJA (PDT -:- SC. Pela

Regimento Intemo, urgência na apreciação do Projeto ordem. Sem revIsão do orador.) - Sr. PresIdente, se-
de Lei n11 2.982 de 2000 de iniciativa do Deputado Rob- guindo a mesma linha de pensamento do Deputado
sen Tuma, qu~ prevê n~va redação para o art. 289 do Inocêncio Oliveira e em respeito ao Deputado Rob-
Código Penal (Decreto Lei nI1 2.848/40), acrescentando son Tuma, que se encontra presente, sugiro que vote-
a modalidade de falsificação da moeda de pollmero". mos este pedido de urgência. Já foi solicitada a ur-

Sala das Sessões, 111 de junho de2000.-lnocêncio gência para apreciação desse proj~to em outra ses-
Oliveira - L1der do PFL; Aloizio Mercadante - L1der do sao, cUJa votação acabou sendo adiada.
P~ Mendes Ribeiro Filho - Vice-L1cler do Bloco Parla- O Deputado Alberto Goldman, porém, tem ra~

mentar PMDBlPST/PTN; Jutahy Júnior - VJCe-l.íder do zao. Faço até um apelo para que outros requerimen-
Bloco Parlamentar PSDBlPTB; Odelmo Leão - Uder do tos de urgência que se encontram sobre a mesa nao
PPB; João Hemnann Neto - Uder do PPS; Bispo Ro- sejam discutidos neste final de noite e que os deixe-
drigues - Vice-L1der do Bloco Par1amentar PUPSL; José mos para outra ocasião. Eles podem ser urgentes,
Antonio Almeida - Vice-L1der do Bloco Par1amentar mas nao sêo emergentes.
PSBIPCdoB; e Fernando Coruja - Vice-Uder do PDT. O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Nao há acordo para votação do requerimento.
Consulto as Lideranças no sentido de saber se estão
de acordo em votar esse requerimento.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (Bloco/PSDB 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, são vários os requerimentos, e sequer deles
temos conhecimento suficiente no momento.

Nao posso, portanto, nem ter objeção quanto ao
seu teor, pois nao sei bem do que se trata.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de re
querimento de pedido de urgência, assinado por todos
os LIderes da Casa, inclusive pelo nobre L1der do PSDB.

Apresentei esse requerimento porque recente
mente houve mudança da moeda, e o Código Penal



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DEIXAM DE COMPARECER OS
SENHORES:

DEIXAM DE COMPARECER OS
SENHORES:
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Total de AUlenta : la

Partido Bloco
RORAIMA

Almir Sá PPB
Luciano Castro PFL
Total de Ausent.. : 2
AMAPÁ

FAtima Pelaes PSDS PSOBIPTB
TOUII di Ao.I1tH: 1
PARÁ

Deusdeth PantoIs PFL
Elcfone BarbaJho PMOS PMOBIPSTIPTN
Paulo Rocha PT
Valdir Ganzer PT
Total di AuHnt.. : 4
MMZONA8

SlIas Câmara PTB PSOBlPTB
Vanessa Grazzlotln pedaB PSSIPCOOB
Total de Aulentee: 2
RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
Total di AuHntes: 1
ACRE

ZlIa Bezerra PFL
Total di Ausentes: 1
TOCANTINS

KâtiaAbreu PFL

Total da Ausentes: 1
MARANHAo
Albérico Filho PMOB PMOB/PSTIPTN

Remi Trinta psr PMDBJPSTIPTN
Total di Auum.. : 2
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Partido Bloco

CEARÁ

Nelson Otoch PSOS PSDS/PTS
Rommel FeiJ6 PSOB PSDBlPTS
Total de Au.entes: 2
PIAuf

Heráclito Fortes PFL
Total de Aus.n:es: 1
RIO GRANDE DO NORTE

MúcioSá PU)S PMDB/PSTIPTN
Ney Lopes PFL
Total de Aus.n:.: 2
PARAfBA

Wilson Braga PFL
Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL PUPSL

Pedro Corrêa PPB
Total de Ausentes: 3
BAHIA

João Leão PSOB PSDBlPTB
José Lourenço PFL
Pedro lrujo PMOB PMDBlPSTIPTN

Roland Lavigne PFL

Ursicino Queiroz PFL
Total de Ausentes: 5
MINAS GERAIS
Glycon Terra Pinto PMDS PMDB/PST/PTN

Herculano Anghinetti PPB
Júlio Delgado PMDB PMDBIPSTIPTN

Narcio Rodrigues PSOB PSOB/PTB

Nilmário Miranda PT

Walfrido Mares Guia PTB PSDBIPTB

Zezé Perrella PFL
Total de Ausentes: 7
ESP[RITO SANTO

Feu Rosa PSOB PSDBlPTB
Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB

Arolde de Oliveira PFL

Eurico Miranda PPS

Joao Mendes PMOB PMOBIPSTIPTN
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Partido Bloco
RIO DE JANEIRO

Luis Eduardo POT

Luiz Ribeiro PSDB PSOB/PTB

Mattos Nascimento PST PMOB/PST/PTN

Total de Ausentes: 7
SÃO PAULO

Celso Russomanno PPB

Or. Hélio PDT

Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT

Julio Semeghini PSDB PSOB/PTB

Maluly Netto PFL

Total de Ausentes: 6
MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Maria Abadia PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1

GOIÁS

Jovair Arantes PSOB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Rafael Greca PFL

Ricardo Barros PPB

Total de Ausentes: 2
SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT

Júlio Redecker PPB

Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN

Waldir Schmidt PMDB PMDB/PST/PTN

Veda Crusius PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 5



(Encerra-se a sessão às 22 horas e 25 minutos.)

Discurso Proferido pelo Sr. Deputado
Paes Landim no período destinado às Co
municações Parlamentares da Sessão
Ordinária da Camara dos Deputados reali
zada no dia 19 de maio de 2000. Retirado
pelo Orador para Revisão.
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O SR. PRESIDENTE ( Severino Cavalcanti) - que já havia na proposta original do Governo, que
Está encerrada a sessão. já era pouco. Agora com esse corte de 30 milhões

na própria proposta original do Governo - e eu
não quero aqui discutir outros cortes decretados,
mas meio ambiente - e com a dimensão conti
nental do nosso País, que tem na Amazônia, esse
refrão tão acacianamente já falado como o pulmão
da humanidade, e que é patrimônio nacional, de
acordo com a Constituição Federal, como o Panta
nal e outras regiões, que é prioridade irrenunciá
vel do Pais, me parece ironia haver cortes nessa
área vital para o desenvolvimento sustentável.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Paes Lan
dim, pelo PFL. S.Exa. dispõe de dez minutos.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI.) - Sr. Presi
dente, o colega que me antecedeu na tribuna, o
Deputado Saulo Queiroz, acaba de falar sobre o
desenvolvimento sustentável, tema vinculado, por
tanto, às polfticas públicas de meio ambiente em
nosso Pais.

Por mais paradoxal que pareça, Sr. Presiden
te, tendo sediado a Agenda 21, a Conferência
Rio-92, o Brasil não tem dado continuidade a uma
pol!tica consistente em favor do desenvolvimento
sustentável. Veja V.Exa. exatamente a degradação
do nosso meio ambiente, a desertificação em áreas
do Nordeste, especialmente em áreas do Ceará e
do Piaui, apenas para exemplificar. Mas o Capítulo
11 dessa Agenda 21 é muito claro: desertificação, se
mi-árido e pobreza estão interligados.

Então, quando eu vejo que nas pollticas pú
blicas deste Pais sobre semi-árido, por exemplo, o
Ministério do Meio Ambiente não é ouvido, ou não
participa dessas discussões, parece-me que esta
mos relegando a segundo plano a discussão da
preservação do meio ambiente em nossa socieda
de.

Mas, Sr. Presidente, venho hoje à tribuna la
mentar os cortes orçamentários anunciados nos
jornais, sobretudo no que diz respeito ao Ministé
rio do Meio Ambiente. Da proposta original do Go
verno Federal foram cortados mais de 30 milhões
de reais. Quer dizer, nem é o acréscimo feito pelo
Relator - e não vamos aqui agora discutir o mérito
desse acréscimo - o que está sendo cortado. Pelo
menos, Sr. Presidente, que fosse preservado o

Ainda agora toda a Nação se mobiliza para
preservar a Amazônia contra o desmatamento. Os
jornais noticiam hoje o apoio que artistas famosos,
sensíveis à causa do meio ambiente, como Chico
Buarque e outros, inclusive o extraordinário artista
e filósofo da fotografia, que é Sebastião Salgado,
comunicaram ao Ministro Sarney Filho a disposi
ção de participarem de uma campanha em favor
da preservação da Amazônia, em razão do Pare
cer Micheletto.

Ainda ontem a Gazeta Mercantil, salvo enga
no, no seu site da Internet, perguntava à população
brasileira, aos seus leitores, o que pensavam da
preservaçao da Amazônia: preservação parcial ou
total? Isso, Sr. Presidente, para mostrar a sintonia
do povo brasileiro, a sensibilidade do povo brasileiro
cada vez mais com a polftica do meio ambiente, sin
tonia essa que talvez não esteja no Governo. Oiten
ta por cento dessas pessoas responderam que ;:1
Amazônia deve ser preservada integralmente. Ima
ginem a profunda sensibilidade a que chegou a so
ciedade brasileira em relação às políticas públicas
de meio ambiente.

Portanto, estou certo de que o Sr. Presidente
da República, que participou, na condição de Sena
dor, da Primeira Conferência Mundial sobre Meio
Ambiente, realizada na década de 70 em Estocol
mo, no momento adequado, S.Exa. não s6 reporá
esse valor, mas, por meio de créditos especiais ou
suplementares, irá determinar a realocação de mais
recursos para o meio ambiente do País.

Sr. Presidente, aproveito o ensejo, aliás, para
relembrar que o Sr. Presidente da República, no dia
26 de novembro passado, nos honrou com sua visi
ta ao Parque Nacional da Serra da Capivara, e se



A propósito, foi S.Exa., como Presidente da
Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Depu
tados, quem primeiro divulgou no Brasil, antes do
Governo Federal, a Agenda 21. E eu tenho certeza
de que o Sr. Ministro Sarney Filho, comprometido
com os princípios emanados dessa Agenda, estará
sempre presente aos compromissos internacionais
do Brasil, de manter polfticas públicas de preserva
ção do meio ambiente em relação à Amazônia. Ne
nhum compromisso outro pode ser feito - e o Sr. Mi
nistro está certo disso -, a não ser de preservar e
manter esse patrimônio da humanidade. Acho que é
o orgulho nosso, e a nossa contribuição a esse pa
trimônio não pode ser arrefecida em nenhum mo
mento.

Para finalizar, reitero meu apelo ao Sr. Ministro
Sarney Filho - fundamentado exatamente no Capí
tulo XII da Agenda 21 - no sentido da atenção que
deve ser dada, com muito destaque, ao Parque Na
cional da Serra da Capivara. Ele é o mais importan
te Parque do ecossistema caatinga em nosso País,
já que o Parque Nacional Serra das Confusões ain
da não foi, como eu disse há pouco, operacionaliza
do. Mas eu espero que o Sr. Ministro esteja atento a
essas circunstâncias.

Assim, Sr. Presidente, renovo, mais uma vez,
o apelo ao Governo Federal para que repare o equí
voco cometido ao estabelecer cortes no Orçamento
do Ministério do Meio Ambiente, sobretudo que, na
pior das hipóteses, reponha os valores previstos na
proposta original que o Executivo encaminhou ao
Congresso Nacional.

SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Nobre Deputado Paes Landim, quero declarar a
V.Exõi, como representante do Estado do Piauí, que
eu estou solidário com a sua reivindicação.

Pois bem, espero que se dê continuidade
aos compromissos assumidos naquela ocasião
pelo Presidente Fernando Henrique de ajudar
aquele Parque. Junto ao Ministério do Meio Ambi
ente, por exemplo, há uma solicitação de recur
sos, há muito autorizada pelo Senhor Presidente
da República, da ordem de 600 mil reais. Até o
momento só foram liberados 200 mil reais. Recur
sos significantes, reconheço, levando-se em con
ta a dramaticidade do quadro de dificuldades en
frentado pelos Parques Nacionais neste País.
Bom ressaltar que é o próprio Ibama quem fiscali
za e cobra as multas relacionadas aos delitos
que ferem a legislação ambiental. No entanto, os
recursos que deveriam ir para o próprio Ibama,
vão para o Tesouro Nacional, o que é exatamen
te um paradoxo, visto que há mecanismos que vi
sam ajudar as polfticas públicas de meio ambien
te para que o próprio órgão autárquico que cuida
da fiscalização de meio ambiente, reverta para si
as taxas derivadas das multas cobradas.
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encantou com a exuberâllcia daquele que é o mais res da sociedade brasileira quando se trata de uni-
belo e o mais bem-cuidado Parque Nacional de caa- dades federais.
tinga do País, preservado, mercê do entusiasmo, da Sr. Presidente, gostaria ainda de congratu-
dedicaçao e da vocação das Professoras Niéde Gui- lar-me com o Ministro Sarney Filho por sua posição
don, Anne-Marie Pessis, Sílvia Romano, Gabriela firme em relação à Amazônia. S.Exa. tem tido um
Souto Maior, do Professor Adauto Araújo e de deze- comportamento à altura da espinhosa missão que
nas de outros abnegados professores que servem à lhe foi confiada, revelando-se sensível à implanta-
Fundação Museu do Homem Americano. ção de uma correta política de meio ambiente em

nosso País. Aliás, desde sua participação na Cons
tituinte de 1988, S.Exa. sempre se dedicou aos as
suntos do meio ambiente.

Sr. Presidente, espero que o Ministro Sarney,
com sua sensibilidade, bem atento à precariedade
deste quadro, consiga cumprir o minimo minimorum
nos compromissos assumidos por S.Exa. e pelo Se
nhor Presidente da República em relação ao Parque
Nacional da Serra da Capivara.

E já não falo do Parque Nacional da Serra
das Confusões, criado pelo Presidente da Repú
blica em setembro de 1998, e até agora sem plano
de manejo, infra-estrutura, fiscalização, ficando
um pouco à mercê dos depredadores. Além disso,
a publicidade eryt torno do Parque pode acabar es
timulando supostos posseiros a se aproveitarem
das circunstâncias de um parque federal para,
quem sabe, tentar mais tarde a invasão de suas
terras e adjacências, a fim de obter eventuais in
denizações, o que é muito próprio de alguns seto-
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Muito obrigado.

Discurso Proferido pelo Sr. Deputado meio ambiente não tenha recursos para que o País
Paes Landim no Pequeno Expediente da possa responder exatamente à imensa expectativa
Sessão Ordinária da Câmara dos Oeputa- mundial de que sejamos o grande celeiro de preser-
dos realizada no dia 22 de maio de 2000. vação ambiental das nossas belas florestas e da ca-
Retirado pelo Orador para Revisão. atinga. O Brasil é o único País que a detém na sua

exuberância. Precisa ser preservada, estimulada,
para que as reservas ambientais sejam cada vez
mais protegidas.

Portanto, Sr. Presidente, espero que o Sr. Pre
sidente da República seja sensível à revisão dos
cortes na área do Ministério do Meio Ambiente, apo
iando as ações do Ministro Sarney Filho, e que a
preocupação justa, neste momento, com os proble
mas da preservação ambiental da Amazônia esten
da-se também à caatinga e ao cerrado. Estão mor
rendo no Piauí a fauna e a flora pela invasão des
mesurada dos morros e das montanhas. O Ibama
não tem um número de fiscais à altura das necessi
dades da política ambierttalista do País, apesar da
luta desenvolvida pelo Sr. Ministro e pela Presidente
do Ibama, Marília Marreco Cerqueira, junto aos or
ganismos governamentais.

~ importante que tenhamos uma fiscalização
mais ampla do Ibama para evitar a destruição ambi
entai dó cerrado e da caatinga. Esta, se destruída,
será propulsora da desertificação, exatamente por
falta de educação ambiental, pelo desmatamento e
peJo_.plantio, que vêm desde o tempo da tradição in
digena das queimadas, que esterilizam toda a fertili
dade da nossa caatinga.

Portanto, Sr. Presidente, estou certo de que
não faltarão ao Governo razões para não s6 repor
os recursos do Ministério do Meio Ambiente, mas
ainda para acrescentá-los em razão do trabalho eft-,
ciente qyé vem sendo desenvolvido.

//
Reitero aqui o apelo ao Ministério do Meio

. ,Ambiente, por meio do Dr. AntOnio Sérgio Uma Bra
ga, Secretário de Políticas para o Desenvolvimento
Sustentável, para que o zoneamento do cerrado e
do semi-árido no nosso Estado, Piauí, onde tem es
sas grandes reservas ambientais da caatinga, seja
feito com a maior urgência possível, a fim de que se
contenha a destruição da nossa vegetação em ra
zão das práticas destrutivas da natureza, comuns,
infelizmente, no sertão nordestino.

o SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado Paes Lan
dim, do PFL do Piauí.

S. Exll dispõe de cinco minutos.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI.) - Sr. Presi
dente, Sras e Srs. Deputados, mais uma vez venho
lamentar os cortes feitos no orçamento do Ministério
do Meio Ambiente, até porque, em função de ser
muito vinculado aos Parques Nacionais da Serra
da Capivara e da Serra das Confusões, localizados
no sertão do Piauí, sinto a necessidade urgente de
investimentos nessa região. Esses Parques repre
sentam o ecossistema da caatinga e também, no
caso da Serra das Confusões, o ecossistema do
cerrado, e cortes dessa natureza podem prejudicar
os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos com
muita competência, sobretudo no Parque Nacional
da Serra da Capivara, e os que estão em vias de
implementação no Parque Nacional da Serra das
Confusões.

Por delegação do Ministro José Sarney Filho,
o Dr. José Pedro de Oliveira Costa, S~cretário de
Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio
Ambiente, esteve em São Raimundo Nonato. Aliás,
teria sido mais prudente e oportuno que se reali
zasse nessa região, onde ficam os dois Parques
Nacionais e onde talvez se encontre a maior área
de caatinga do Nordeste em regime de preserva
ção ambiental, a reunião que ocorreu em Petrolina
para que se discutisse o bioma da caatinga. O Dr.
José Pedro de Oliveira Costa explicitou as razões
da realização da reunião em Petrolina e se mostrou
encantado ao sobrevoar o Parque Nacional da Ser
ra das Confusões, em Caracol, e a Serra Branca,
em São Raimundo Nonato, que precisa urgente
mente da proteção ambiental, antes que a beleza
da caatinga ali existente seja destruída. Há neces
sidade de amplo zoneamento ecológico da área do
semi-árido em torno do Parque Nacional da Serra
da Capivara e do futuro corredor ecol6gico entre
esse Parque e o Parque Nacional da Serra das
Confusões, razão por que é de se lamentar que o
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DEPUTADOS, no uso :Qas atribuições que lhe confere o

artigo 10, item. I,' 'a11nea ~ta", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

IUCSOLVB exonerar, de acordo com Q artigo

35, item I, da Lei nO 8 .11~L ~e _Ll de .de.z.emG;G-0- -de ~, ANA

&IZUBft DE aumma. CD118, ponto nO 113.734, do cargo de

Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do

Partido Soci~lista Brasil~iro, a partir de ,30 de maio do

corrente ano.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em O7 de junho de 2OOO.

~mmR
-;~idente
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o

DEPU'l'ADOS ,

.....
PRBSIDBNTE DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, 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, ANDRÉ

-ANDRADE VI&IRA, ponto n° 113.497" 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, em 07 de junho de 2000.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 31021

A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item ri alínea na", 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, JOSÉ

~IA NOGOEZRA AREAS, ponto nO 113.158, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Primeiro

Suplente dos Secretários.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 07 de junho

~LTEMER
··p;gdente

de 2000.
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---O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35 I

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ

MAURicIO VALLADÃO CAVALCANTI FERREIRA, ponto nO 111.912, do

cargo de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo

Vice-Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 07de junho de 2000.
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"""O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO

CESAR RODRIGUES DOS REIS, ponto nO 111.541, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Segundo-Secretário.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em O7 de junh0 de 2000.
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A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS 1 no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, 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 dezemIDro de 1990,

8BV'DINO JOSÉ ALVES MILBT, ponto nO 112 . 919, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete AdJunto D, CNE-TS, do Quadro de,

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do

Segundo Vice-Presidente.

CÂMARA. DOS DEPUTADOS, em CJ7 de junh.o de 2000.

~~ TEMER
~~dente
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei n° 8.112, citada, ANA CATARINA VIEIRA DE LrMA

para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socialista

Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo

Ato da Mesa nO 73, de 29 de abril de 1988, combinado com o

parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa nO 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 07 de junho de 20G-fh

L TEMER
idente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, ANA CBRISTINA NEVES ALVES para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento

Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 02, de 24

de fevereiro de 1999.

cÂMARA. DOS DEPUTADOS, em O7 de junho

~:r; TEMER
.....~~idente

de 2000.
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A

O PRESIDENTE DA~ DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

II, da Lei nO 8.112, citada, ANA PAULA ANDRADE FZ~BS para

exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente dos Secretários, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, Transformado pelo

artigo 3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987,

combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa n°
01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 07 de junho

~L
Presidente

de 2000.
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,..
O PRESJ:DBNTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, EDNETE RODRIGUES BEZERRA

para exercer, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto

D, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de

1995, combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da

Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, emO? de junho de 2000.
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"..

O PRES:IDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, JOSÉ HENRIQUE AGUIAR ~LET para

exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo la do Ato

da Mesa nO la, de 29 de março de 1995, combinado com o

parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa na 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em O7 de junho

~~
~~=tdente

de 2000.
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o AI

PRBSIDEN'rB DA CAMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RZSOLVB nomear, na forma do artigo 9°,

item lI, da Lei nO 8.112, citada, JULIANA COSTA ALVES para

exercer, no Gabinete do Terceiro Suplente dos Secretários, o

cargo de Assessor Tectri-co Adjunto -C, CNE-12, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato

da Mesa nO 05, de 24 de fevereiro de 1999.

cAMARA OOS DEPUTADOS, em O7 de junho

~
v

MI L TEMER
. \ Pre . dente
,

de 2000.
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o PRESIDENTE
,..

DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições' que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a",· do Ato da Mesa 'na' '20\5;, de',' 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8 .112, citad?', MARIA AUXILIADORA AIRES

MOREIRA para exercer, na Comissão de Educação, C~ltura e

Desporto, da Coordenação de Comissões Permanentes, ',' do

Bepa-rtament0- -de Gomiss.Qes" o cargo de Assistente Técniço de

Comissão Adjunto,D, ~NE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa n~.20, dç .. 06

de junho de 1995, combinado com o parágrafo único do artigo 1°

do Ato da Mes'a nO, 01,.' de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 07 de junho de 2000.
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A

O PRESIDENTE DA~ DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205,. de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei n° 8.112, citada, SANDRA ZNI DE ANDRADE para

exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3°

do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o

parágrafo único do artigo lOdo Ato da Mesa n° 01, de 24' de

fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 07 de junho de 2000.
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A

O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, ANA CHRISTlNA NEVES ALVES para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento

Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 02, de 24

de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em O7 de junho

~z; R
A·~~idente

de 2000.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho_ de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
,

11, da Lei nO 8.112, citada, ANA PAULA ANDRADE FERNANDES para

exercer, no Gabinete do Primeiro Suplente dos Secretários, o

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, Transformado pelo

artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987,

combinado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa n°

01, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 07 de junho de 2000.
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o PRBSIDBNU DA ciHuA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea, na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar BDDVALDO RIma

~, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuiç!o Técnica Legislativa, Padrlo
, ,

45, ponto n° 3.490, 1° substituto do Chefe de Secretaria de

Vice-Lideres, FC-06, no Gabinete do Lider do Partido

Democrático Trabalhista, em seus impedimentos eventuais, a

partir de 31 de maio do corrente ano'.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em Q7 de ;junho de 2000.
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no uso das atribuiçõ~s que lhe confere o

o PRESIDENTE DA CÂ!aRA DOS

DEPU'l'ADOS ,

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 38 da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar Wl:LNA RODRJ:GOBS PIOS,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnrco

Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto

n° 5.020, 2 a substituta do Chefe do Serviço de Administração,

FC-06, na Secretaria de Controle Interno, em seus impedimentos

eventuais, a partir de 1° de junho do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 07 de junho de 2000.
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Ata da 29il Reunião Ordinária
realizada em 7 de junho de 2000

_Ao sétimp dia do mês de junho de dois mil, às
onze horas, no Plenário 1do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, sob a Presidên
cia do Deputado Ronaldo Cezar Coelho, estando pre
sentes os Senhores Membros Titulares, Deputados
Inaldo Leitão, lédio Rosa, Ary Kara, Vice-Presidentes;
Deputados André Benassi, Antônio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Ayrton Xerêz, Bispo Rodrigues,
Caio Riela, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Edmar
Moreira, Eduardo Paes, Fernando Coruja, Fernando
Gonçalves, -Geovan Freitas,G~
que Eduardo Alves, Jaime Martins, João Paulo, José
Antônio Almeida, José Dirceu, José Genolno, José
Roberto Batochio, Jutahy Júnior, Léo Alcântara, Mar
celo Déda, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Nair
Xavier Lobo, Nelson Marchezan, Nilmar Ruiz, Osmar
Serr~glio, Osvaldo Sobrinho, Paulo Magalhães, Re
nato Vianna, Ricardo Fiúza, Sérgio Miranda, Vicente
Arruda, Vilmar Rocha, Waldir Pires, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra e os Senhores Membros Suplen
tes, Deputados Anivaldo Vale, Atila Lins, Bispo Wan
derval, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Cleo
nâncio Fonseca, Djalma Paes, Gonzaga Patriota, Jair
Bo/sonare, João Leão, José Ronaldo, Luis Barbosa,
Luiz Antônio Fleury, Marcus Vicente, Mauro Benevi
des, Max Rosenmann, Nelo Rodolfo, Nelson Marque
zefli, Odílio Balbinotti, Pompeo de Mattos, Professor
Luizinho, Rubens Furlan, Themlstocles Sampaio,
Udson Bandeira, Vic Pires Franco e Wagner Salustia
no. Deixaram de registrar suas presenças os Senho
res Membros Titulares, Deputados Ciro Nogueira,
Ibrahim Abi-Ackel, Júlio Delgado, Luciano Bivar, Nel
son Otoch, Ney Lopes e Roland Lavigne. Abertura:
Havendo número regimental, o Senhor' Presidente
declarou aberta a reunião, passando ao\ exame da
Ata da vigésima oitava Reunião Ordinária, realizada
no sexto dia do corrente mês. A requerimento do Depu
tado Marcelo Déda, foi dispensada a leitura da Ata.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
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COMISSÕES ATAS DAS COMISSÕES unanimidade a Ata. Expediente: O Senhor Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA comunicou a .indicação da De~utada Nilmar Ruiz,
E DE REDAÇÃO ~FLITO, para Integrar esta Comissão como membro

titular, a partir desta data, em substituição ao
Deputado Darci Coelho. O Senhor Presidente partici
pou, ainda, que havia declarado a prejudicialidade
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei nll.
2.086-B/91, que "regulamenta o § 21l. do artigo 74 da
Constituição Federa', com fulcro no art. 164, I, do Re
gimento Interno; do Projeto de Lei nll. 1.247/99, nos
termos do art. nll. 164, I, do Regimento Interno; da
Emenda de Plenário ao Projeto de Lei nIl.2.814-C/92,
nos termos do art. 163, VII, do Regimento Interno; da
Proposta de Emenda à Constituição nll. 529/97, e das
apensadas 41/99, 92/99, 103/99 e 125/99, com fulcro
no art. 163, I, do Regimento Interno; o Projeto de Lei
nIl.4.202-A/93, com fulcro no art. 164, I, do Regimento
Interno; e do Projeto de Lei nI1 4.758-8/94, com fulcro
no art. 163, I, do Regimento Interno. Ordem do Dia: 1)
Projeto de Lei nll. 3.12612000 - do Poder Executivo
(MSC nIl.745/2000) - que "autoriza o Poder Executivo
a instituir a Fundação Universidade Federal do To
cantins". Relatora: Deputada Nilmar Ruiz. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa. Os Deputados Bonifácio de Andrada, Inaldo
Leitão e Marcelo Déda manifestaram-se favoravel
mente ao parecer da Relatora. Em votação, foi apro
vado por unanimidade o parecer da Relatora. 2) Pro
posta de Emenda à Constituição n1l.599/1998 - do Sr.
Antonio Kandir - que "dispõe sobre a realização de
revisão constitucionaLdo5.J;!i.§.gositivos que menciona
e dá outras providências". Relator: Deputado Ricardo
Fiúza. Parecer: pela admissibilidade, com emenda. O
Deputado José Geno[no solicitou vista da matéria,
tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente. 3)
Projeto de Lei nQ 2.904/2000 ..... do Poder-Execl:ltive
(MSC nQ 505/2000) - que "estabelece critérios para a
compensação, pela União, aos Estados e ao Distrito
Federa', pelas perdas relativas ao quarto trimestre de
1999, decorrentes da aplicação dos arts. 71 e 72 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
Relator: Deputado Zenaldo Coutinho. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Discutiram a matéria os Deputados Marcelo Déda,
José Antônio Almeida, Waldir Pires, Fernando Coru
ja, Sérgio Miranda, José Roberto Batochio, José Ge
nolno, Inaldo Leitão e Zenaldo Coutinho. O Deputado
Sérgio Miranda encaminhou o voto NÃO ao parecer
do Relator. Em votação, foi aprovado o parecer do
Relator, contra os votos dos Deputados José Antônio
Almeida, Sérgio Miranda e José Roberto Batochlo.
4) Emenda Oferecida em Plenário, Reabertura_DE_
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Ata da 13L Reunião Ordinária
realizada em 7 de junho de 2000

As 10 horas e 50 minutos do dia sete de junho
de dois mil, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tri
butação, no plenário nO 4 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, sob a presidência de seu titular, Deputa
do Manoel Castro, presentes os seguintes Deputa
dos: Gastão Vieira e Antonio Cambraia, Vi
ce-Presidentes; Antonio Kandir, Custódio Mattos,
José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sam
paio Dória, Silvio Torres, Edinho Bez, Germano Rigot
to, José Aleksandro, Mílton Monti, Pedro Novais, Jor
ge Khoury, José Ronaldo, Lael Varella, Roberto Brant,
Carlito Merss, José Pimentel, Ricardo Berzoini, Fetter
Júnior, Wanderley Martins, Dr. Evilásio, Marcos Cintra
e Pedro Eugênio (Titulares); [ris Simões, Juquinha,
Luiz Carlos Hauly, Ricardo Ferraço, AntOnio do Valle,
Coriolano Sales, Francisco Garcia, Pauderney Aveli
no, Antonio Palocci, Luiz Carlos Heinze, Eujácio Si
mões e Emerson Kapaz (Suplentes). Deixaram de re
gistrar presença os Deputados Veda Crusius, José
Priante, Deusdeth Pantoja, Mussa Demes, Nelson
Pellegrino e Iberê Ferreira. Havendo número regi
mental, o Presidente declarou abertos os trabalhos.
Foi aprovada, unanimemente, a Ata da 128 reunião.
Expediente: O Presidente levou ao conhecimento da
Comissão as Distribuições nOs 12 e 13, de 1° a 5 de ju
nho, respectivamente; e a Redistribuição nO 9, de 1°
de junho. O Deputado Gastão Vieira justificou sua au
sência no período de 22 a 26 de maio passado, em
virtude de viagem ao exterior, em missão oficial.
Ordem do Dia: 1) Requerimento nO 20/00, do Sr. José
Militão, para que a Comissão solicite ao Banco Cen
traI do Brasil, informações acerca do volume de recur
sos captados pelos municípios brasileiros, discrimi
nadamente, por meio do instituto da Antecipação de
Receitas Orçamentárias (ARO), nos anos de 1995,
1996, 1997 e 1998. Em VotaçãO: aprovado, unanime
mente, o requerimento. 2) Projeto de Lei n°2.904/00 
do Poder Executivo (MSC nO 505/00) - que "estabele
ce critérios para a compensaçao, pela União, aos
Estados e ao Distrito Federal, pelas perdas relativas
ao quarto trimestre de 1999, decorrentes da aplica
ção dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias". Relatora: Deputada VEDA
CRUSIUS. Parecer: pela compatibilidade e pela ade
quação financeira e orçamentária do Projeto e, no
mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Em virtude
da ausência da relatora, o parecer foi lido pelo Depu-
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Discussão, ao Projeto de Resolução nA 106-B/1992 COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
- que "institui o Código de ~tica e Decoro Parla
mentar". Relator: Deputado Marcelo Déda. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovaçao, com 5ubemenda
substitutiva. Foi concedida vista conjunta aos Depu
tados Ney Lopes e Vicente Arruda, no dia dezoito de
agosto de mil novecentos e noventa e nove. O Depu
tado Sérgio Miranda apresentou voto em separado,
no dia dezessete de maio de mil novecentos e no
venta e nove. O Deputado Osmar Serráglio apresen
tou voto em separado, no dia sete de junho do ano
em curso. Antes de iniciar-se a discussão da matéria,
o Deputado Inaldo Leitão assumiu a Presidência. O
Deputado Ronaldo Cezar Coelho reassumiu a Presi
dência no curso da discussão. Discutiram a matéria
os Deputados Bonifácio de Andrada, Mendes Ribeiro
Filho, Sérgio Miranda, Osmar Serráglio, José Genoíno,
waldir Pires, José Roberto Batochio, lédio Rosa, Fer
nando Coruja, Luiz Antônio Fleury, Inaldo Leitão e
Bispo Rodrigues. Diante das ponderações aduzidas
por esses Deputados, o Relator resolveu reformular
o seu parecer. Em votação, foi aprovado por unanimi
dade o parecer reformulado do Relator. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Waldir Pires, informando que este, em verdade, era o
autor da proposição, uma vez que, na ocasião em que
este ocupara a Segunda Vice-Presidência da Casa,
coube-lhe o mister de elaborar o Código de ~tica Par
lamentar, posteriormente emendado em Plenário
pelo então Deputado Jarbas Lima. O Deputado Wal
dir Pires discorreu sobre a tramitação da proposição,
tecendo diversos elogios a todos aqueles que haviam
colaborado para que esta tivesse a sua apreciação
conclulda. Em seguida, o Deputado Marcelo Déda
enfatizou que o texto do substitutivo aprovado era re
sultado das numerosas contribuições aduzidas à re
dação da matéria, teceu diversos elogios ao
ex-Deputado Jarbas Lima, autor da emenda de Ple
nário que possibilitou a reabertura da discussão da
matéria, e agradeceu a todos os parlamentares que
colaboraram com o trabalho desenvolvido pela rela
taria. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a presente reunião as
quatorze horas e trinta e três minutos, convocando
outra para a próxima quinta-feira, às dez horas. E,
para constar, eu Sérgio Sampaio Contreiras de
Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, que, de
pois de aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da
Clmara dos Deputados. Deputado Ronaldo Cezar
Coelho.
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tado Silvio Torres. Após, informou que o Projeto era rejeição. Adiada a discussão. 5) Projeto de Lei Com·,
originário de acordo entre o Governo Federal e os go- plementar nO 116/00 - do Senado Federal (PLS-C nO
vernadores de Estados, que pretendiam repor perdas 464/99) - que "dá nova redação aos § 1° e 2°, do art. 2°
originárias do FEF. Disse que o Governo, no acordo da Lei Complementar n° 91, de 22 de dezembro de
com os governadores, decidira fazer uma compensa- 1997, que dispõe sobre a fixação dos coeficientes de
ção dessas perdas, por meio da emissão de títulos distribuição dos recursos do Fundo de Participação
públicos que seriam cedidos aos governos estaduais, dos Municípios". Relator: Deputado Eujácio Simões.
os quais, por sua vez, utilizariam esses papéis prova- Parecer: pela compatibilidade e pela adequação fi·
velmente em negociação de dívida, ou para outros nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprova·
fins. Além disso, como afirmou, o Projeto visava tam- ção. Adiada a discussão. 6) Projeto de Lei n03.083/97
bém à revogação do art. 2° da Lei n09.783/99, que cri- - do Sr. Serafim Venzon - que "dispõe sobre a utiliza-
ara uma contribuição adicional de 9 e 14% dos inati- ção, durante o processo respectivo referente à apura-
vos do Serviço Público Federal para a Previdência ção e julgamento do ilícito cometido, de veículos ter-
Social, matéria que se encontra sub-júdice no Supre- restres, aéreos ou aquáticos apreendidos com carga
mo Tribunal Federal. Afirmou serem estes os dois ilegal ou drogas". Relator: Deputado Armando Monte-,
pontos principais da lei, observando que tinha detec- iro. Parecer: pela inadequação financeira e orçamen-
tado certa dificuldade quanto ao entendimento do Depu- tária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Re-
tado Rodrigo Maia em relação à matéria, por ele acre- lações Exteriores e de Defesa Nacional. Adiada a dis-
ditar que o Governo, ao emitir esses títulos, para re- cussão. 7) Projeto de Decreto Legislativo nO 240/96 -
passá-los aos governos estaduais, estaria ferindo a do Sr. Jaques Wagner - que "susta a aplicação da
Lei de Responsabilidade Fiscal, por caracterizar um Resolução n°2.203, de 28 de setembro de 1995, e da
financiamento e não simples compensação financei- Circular n02.623, de 28 de setembro de 1995, ambas
ra. Em seguida, o Deputado Rodrigo Maia solicitou do Banco Central do Brasil". Relator: Deputado Jorge
que ficasse registrada sua discordância, por entender Khoury. Parecer: pela compatibilidade e pela adequa-
que a matéria feria aquela lei, que vedava qualquer ção financeira e, no mérito, pela rejeição. Adiada a
tipo de empréstimo da União aos outros entes da Fe- discussão. 8) Projeto de Decreto Legislativo nO394/00 .
deração. Fez ainda referência ao convite encaminha- - dos Srs. José Dirceu e Ricardo Berzoini - que "sus-
do ao Presidente da Previ, para participar de reunião ta a aplicação do disposto no art. 1° do Decreto de 23
de audiência pública da Comissão, informando que, de dezembro de 1999, de autoria do Poder Executivo,
até aquele momento, não havia merecido a devida publicado no DOU, de 24 de dezembro de 1999 (se-
atenção, nem sequer para confirmar sua participa- ção I, nO 246, pág. 8)". Relator: Deputado Rodrigo
ção. Discutiram ainda a matéria os Deputados Sam- Maia. Parecer: pela não implicação da matéria com
paio Dôria, Gastão Vieira, José Pimentel e Carlito aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
Merss. Em Votação: aprovado o parecer, contra o blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
voto do Deputado Rodrigo Maia. 3) Projeto de Lei quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
Complementar n° 11/99 - do Sr. Paulo Octávio - que rejeição. Vista, ao Deputado José Pimentel, em
"regulamenta o disposto no inciso XIV, art. 21, da 24-5-00. Adiada a discussão. 9) Projeto de Lei n°
Constituição Federal, que institui o fundo próprio para 3.115-A/97 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "modifica
a assistência financeira do Distrito Federal e dá ou- o art. 15 da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
tras providências". (Apensados: PLP nOs 38/99 e que dispõe sobre as sociedades por ações". (Apensa-
40/99). Relator: Deputado José Ronaldo. Parecer: dos: PL nOs 3.519/97 e 1.000/99). Parecer: pela não
pela adequação financeira e orçamentária e, no méri- implicação do Projeto e dos Pl nOs 3.519/97 e
to, pela aprovação do Projeto e dos PLP nOs 38/99 e 1.000/99, apensados, do Substitutivo da Comissão '
40/99, apensados, com Substitutivo. Vista, ao Depu- de Economia, Industria e Comércio, das emendas de .
tado Rodrigo Maia, em 31-5-00. Adiada a discussão nOs 1 a 130 apresentadas às proposições e das
4) Projeto de Lei Complementar n° 19/99 - do Sr. José emendas de nOs 1 a 49 apresentadas ao Substitutivo,
Priante - que "altera a Lei Complementar n° 87, de 13 em aumento ou diminuição da receita ou da despesa
de setembro de 1996". Relator: Deputado Jorge públicas, não cabendo pronunciamento quanto ~,

Khoury. Parecer: pela não implicação da matéria com adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú- pela aprovação do Projeto, dos PL nOs 3.519/9~ ,e
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade- 1.000/99, apensados, das Emendas de nOs 2,1, 22, ,
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 50,68,75 e 83; e das Emendas de nOs 13, 35, e 4~,
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apresentadas ao Substitutivo; pela aprovaçêo parcial Carfito Merss. Parecer: pela compatibilidade e pela
das emendas de nOs 4,7,8,11,12,13,23,24,25,26, adequação orçamentária do Projeto, com a Emenda
33, 36, 42, 43, 48, 49, 55, 56, 71, 72, 77, 86, 89, 95, nO 1, e, no mérito, pela aprovaçao, com a Emenda n°
102,104,107,111,112,114,116,117,118,119,121, 2. Adiada a discussão. 12) Projeto de Lei nO
122 e 130, e das Emendas de nOs 7 e 8, apresentadas 1.270-Al99 - da Srt Maria de Lourdes Abadia - que
ao Substitutivo; pela rejeição das Emendas de nOs 1, "dispõe sobre a alienaçêo dos bens e direitos que in-
2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, tegravam o acervo da extinta Fundação Legião Brasi-
30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,44,45,46,47, feira de Assistência - LBA". Relator: Deputado José
51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Ronaldo. Parecer: pela inadequaçêo financeira e or-
67,69,70,73,74,76,78,79,80,81,82,84,85,87, çamentária. Vista, ao Deputado Ricardo Berzoini, em
88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 1ao, 101, 103, 31-5-00. Adiada a discussêo. Encerramento: Nada
105, 106, 108, 109, 110, 113, 115, 120, 123, 134, 125, mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os tra-
126, 127, 128 e 129, e das emendas apresentadas ao balhos às 13 horas e 25 minutos, antes lembrando a
Substitutivo de nOs 1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, realização, às 14h30min de reunião de audiência pú-
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, blica sobre Crédito Cooperativo. E, para constar, eu,
30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Maria Linda Magalhaes, Secretária, lavrei a presente
46,47 e 49, com substitutivo. Com a palavra, o relator ATA, que, depois de lida, discutida e aprovada, será
explicou todas as alterações decorrentes do acolhi- assinada pelo Presidente e encaminhada à publica-
mento das emendas oferecidas nas duas fases e, ção no Diário da Câmara dos Deputados, Deputado
também, as que resultaram de negociação com os Manoel Castro, Presidente.
parlamentares que o haviam procurado, oferecen- At d 141 "-

do-lhe sugestões. Discutiram a matéria os Deputados t a
d

" a
ã

" dreumda~ê "
. . . ex raor In fia e au I nela

Fetier Jumor, Emerson Kapaz, Marcos Cmtra, Anto- •bl" I" d 7 d
. P I . A t . C b' C tód' M ti L' pu Ica, rea Iza a em enlo a OCCI, n omo am rala, us 10 a os, U1Z " h d 2000

Carlos Hauly e Ricardo Berzoini. O Presidente anun- Jun o e
ciou que havia sobre a Mesa quatro destaques, retira- Às 15 horas do dia sete de junho de dois mil, re-
dos mais tarde por terem sido objeto de acordo com o uniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no
relator. Ao acatar sugestão oferecida pelo Deputado Plenário n° 4 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados,
Ricardo Berzoini, o relator incluiu parágrafo único ao sob a presidência de seu titular, Deputado Manoel
art. 140 de seu substitutivo, assegurando a possibili- Castro, presentes os seguintes Deputados: Antonio
dade de empregados de companhias ocuparem uma Cambraia, Vice-Presidente; Custódio Mattos, José
vaga no Conselho de Administração. Em Votação: Militão, Edínho Bez, Milton Monti, Jorge Khoury, José
aprovado, unanimemente, o parecer, com comple- Ronaldo, Carlito Merss, José Pimentel, Ricardo Ber-
mentação de voto. 10) Projeto de Lei N°646-Al99 - do zoini, Marcos Cintra e Pedro Eugênio (Titulares};
Sr. lédio Rosa - que "altera o art. 320 da Lei n09.503, Adolfo Marinho, Iris Simões e Coriolano Sales (SL-
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de plentes). Deixaram de registrar presença os Deputa-
Trânsito Brasileiro". (Apensados: PL nOs 840/99 e dos Antonio Kandir, Max Rosenmann, Rodrigo Maia,
1.035/99). Relator: Deputado José Militão. Parecer: Sampaio Dória, Silvio Torres, Veda Crusius, Gast~lo

pela não implicação do Projeto e do PL nO 840/99, Vieira, Germano Rigotto, José Aleksandro, José P\"i-
apensado, em aumento ou diminuiçêo da receita ou ante, Pedro Novais, Deusdeth Pantoja, Lael Varella,
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento Mussa Demes, Roberto Brant, Nelson Pellegrino, Fet-
quanto à adequação financeira e orçamentária; e pela ter Júnior, Iberê Ferreira, Wanderley Martins e Dr. Evi-
adequação financeira e orçamentária do PL n° lásio. Abertos os trabalhos, o Presidente informou
3.135/99, apensado, e do Substitutivo da Comissão que a audiência pública tinha por objetivo discorrer
de Viação e Transportes e, no mérito, pela rejeição do sobre a situação atual do cooperativismo de crédito
PL nO 840/99, apensado, e pela aprovação do Projeto no Brasil, e a análise das razões e conseqOências da
e do PL n° 1.035/99, apensado, na forma do Substitu- Resolução n° 2.608, de 27-5-1999, para as Coopera-
tivo da CVT. Adiada a discussão. 11) Projeto de Lei n° tivas do tipo Luzzatti. A seguir, convidou para integra-
999-Al99 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "dis- rem a Mesa os Senhores Sérgio Darcy da Silva Alves,
põe sobre a concessão de condições especiais de Diretor de Normas e Organização do Banco Central
crédito para empresas que investirem na redução e do Brasil; Marconi Lopes de Albuquerque, Presidente
tratamento de resfduos poluentes". Relator: Deputado da Confederação Brasileira de Cooperativas de Cré-
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dito; e Mylton Mesquita, Presidente da Cooperativa ne, identificando-se sempre que houver intervenção,
de Crédito de Guarulhos; e, nessa ordem, concedeu ao iniciar as interpelações.
a palavra aos expositores. Findas as exposições, ma- Para melhor ordenamento dos trabalhos, adota-
nifestaram.-se os Dep~tados Ricardo Berzoi~i, autor remos os seguintes critérios: os expositores disporão
do requerimento, COriolano Sales, José Pimentel, de até 20 minutos - não precisam "necessariamente
Custódio Mattos, Carlito Merss e o não-membro Edi- ser utilizados -, prorrogáveis por mais 5 minutos, de-
nho Araújo. O inteiro teor da reunião foi gravado, de- pendendo da necessidade. Somente após as exposi-
vendo ser transcrito e publicado posteriormente, pas- ções dos convidados é que passaremos ao debate.
sando a integrar esta Ata. Nada mais havendo a tra- Durante os debates, os parlamentares terão o tempo
tar, o Presidente a~radeceu a participação dos co~vi- regimental de três minutos, e, dependendo de cada
dados e dos demal~ presentes, e encerrou a reunl~o situação, poderemos flexibilizar. Mas pedimos objeti-
à~ 17 horas e 49 minutos. ~, para c~nstar, eu, Mana vidade. Os debatedores disporão de igual tempo para
Linda Magalhães, Secretária, lavreI a presente Ata, responder às interpelações.
que, depois de lida e aprovada, será assínada pelo .. .
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Haverá lista de Inscn~o p~ra os Srs. Parlamenta-
Câmara dos Deputados. Deputado Manoel Castro res, sendo que a ~referêncla, eVldent~mente, será 'p~ra

P 'd t ' o autor do requenmento, Deputado Ricardo Berzolnl.resl en e.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas- Ainda de acordo com o Regimento Inter~o da

tro) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu- Cêm.ara dos De~utados, os me~~ros da Comissão
nião de audiência pública da Comissão de Finanças e de Flnan?as e Tributação têm prioridade. E, haven~o
Tributação, que tem por objetivo debater a situação tempo dlspon~vel, parlament~r~s de outras comls-
atual do cooperativismo de crédito no Brasil e analisar sões poderão Igualmente partiCipar do debate.
as razões e conseqüências da Resolução nO 2.608, Isto posto, convido de pronto a fazer uso da pa-
de 27 de maio de 1999, para as cooperativas do tipo lavra para sua exposição sobre o tema o ilustre Dire-
Luzzatti, a requerimento do nobre Deputado Ricardo tor de Normas e Organização do Banco Central do
Berzoini. Brasil, Dr. Sérgio Darcy da Silva Alves.

Quero explicar aos presentes que o atraso para O SR. SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES -
início das nossas atividades deve-se ao fato de que, Boa-tarde a todos. Srs. integrantes da Mesa, procura-
pela manhã, tivemos uma sessão muito importante rei, na minha exposição, além de expor a questão das
aqui para a Comissão, para o Congresso Nacional e Cooperativas Luzzatti, falar sobre o que temos feito
para a sociedade brasileira, na qual houve aprova- com relação ao cooperativismo de crédito dentro do
ção, por unanimidade, do novo projeto de Lei das So- Banco Central, junto com semelhantes órgãos res-
ciedades Anônimas. Elaboramos, juntamente com o ponsáveis pela normatização do sistema cooperati-
Relator, Deputado Antonio Kandir, substitutivo ao tra- vista no Brasil.
balho excelente já realizado na Comissão de Econo- Inicialmente, quero dizer que o Banco Central
mia, Indústria e Comércio, em particular pelo Relator, do Brasil promoveu, nos últimos dez anos, três impor-
Deputado Emerson Kapaz. Introduzimos algumas tantes revisões na regulamentação do setor coopera-
modificações negociadas, acordadas e discutidas, e tivista de crédito, tendo em vista aperfeiçoamentos
incorporamos sugestões da própria sociedade. Essa das regras de constituição, regime e operações des~

reunião terminou por volta das 14h, razão do nosso sas instituições e também dos procedimentos refe-
atraso. rentes à fiscalização exercida pelo Banco Central, a

Convido, de pronto, para tomar assento à mesa saber: Resolução n° 1.914, de 1993, que consolidou
dos trabalhos, inicialmente, o Dr. Sérgio Darcy da SiI- as normas sobre cooperativas de crédito e deu nova
va Alves, Diretor de Normas e Organização do Banco disciplina ao setor; Resolução n° 2.193, de 1995, que
Central. Convido, igualmente, o Dr. Marconi Lopes de facultou a criação de bancos cooperativos; e Resolu-
Albuquerque, p'residente da Confederação Brasileira ção n° 2.608, que é matéria do debate, já em 1999, que
de Cooperativas de Crédito. E, finalmente, convida- significa, em nossa opinião e também na de muitos re-
mos o Dr. Mylton Mesquita, Presidente da Cooperati- presentantes do setor, um avanço considerável para o
va de Crédito de Guarulhos. progresso do sistema cooperativista de crédito.

Esclarecemos aos convidados e parlamentares Esse aperfeiçoamento das normas continua na
que a reunião está sendo gravada para a posterior ordem do dia, sempre contando com a participação
transcrição e, por isso, solicito que falem ao microfo- do setor cooperativo por meio de grupos de trabalho e
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pelo encaminhamento de demandas e preços à análi- desenvolvimento econômico-social ostentados por
se do Banco Central. aqueles países-exemplo, não esquecendo que esse

Como sempre falo, às vezes não conseguimos processo se iniciou em épocas anteriores naqueles
estudar e equacionar as demandas no tempo sempre países e sob condições diversas, que temos experi-
esperado por todos os setores de economia, pelas mentado nos últimos tempos.
múltiplas atividades do Banco Central. Mas em ne- O crescimento do setor cooperativista nessas
nhum momento descuidamos de sua análise. Esse nações acompanha o desenvolvimento local, tendo
esforço do Banco Central insere-se no objetivo geral crescido ao mesmo tempo em que eram melhorados
de conferir maior estabilidade e solidez às instituições o PIB, a renda per capita, a distribuição de renda e,
financeiras do País e, ao mesmo tempo, permitir o principalmente, o nível cultural e de profissionaliza-
crescimento do setor cooperativo, não só em volume ção dos cidadãos, fator decisivo na criação e conser-
mas em termos de qualidade institucional, tendo-se vação de empreendimentos de qualquer gênero, es-
em conta que sua participação no sistema financeiro pecialmente das cooperativas de crédito, onde enten-
nacional, apesar do incremento verificado em passa- demos ser a participação dos associados fator essen-
do recente, ainda é muito pequena - inferior a 2% -, cial para o sucesso do empreendimento.
se comparado ao número dessas instituições em fun- Vou abreviar aqui alguns pontos registrados
cionamento, quase 1.300. Ou seja, número equiva- pela minha equipe de trabalho. São um pouco discur-
lente ao de instituições de outros tipos autorizadas sivos, e pouparei a todos de uma análise que muitos
pelo Banco Central. já conhecem.

Destaque-se como sinal do esforço que vem Falando um pouco da história do cooperativis-
sendo expendido pelas autoridades nesse campo, mo em nosso País, a primeira cooperativa de crédito
além da prioridade que está sendo dada à atualiza- no Brasil foi fundada em 1902: a Caixa Rural de Nova
ção da regulamentação cooperativista, a participação Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Surgiram, posteri-
em diversos seminários, em visitas a outros países, ormente, além das cooperativas de associações res-
de analistas e administradores de alto nível direta- tritas a grupos homogêneos, as do tipo Luzzatti, urba-
mente responsáveis pela elaboração e proposição nas e abertas à comunidade, denominadas bancos
das normas à aprovação do conselho operacional, o populares. Esses bancos populares ficaram proibidos
que contribuiu para a incorporação de inovações im- de ser constituídos durante a década de 50, quando
portantes à regulamentação hoje em vigor. as flutuações econômicas trouxeram à tona a fraque-

Especificamente com relação à Resolução n° za de muitas sociedades cooperativas, que foram le-
2.608, participei de um evento organizado pela vadas ao fechamento, liquidadas por via ordinária ou
DGRV, em visita à Alemanha, durante uma semana. extraordinária.
Trouxemos muitas sugestões, que implementamos e Na década de 60, voltaram a ser constituídas
inserimos nesse normativo. cooperativas do tipo Luzzatti e surgiram as cooperati-

Neste momento, também é preciso destacar a vas de crédito mútuo, urbanas e fechadas, congre-
importência dessas visitas. Neste exato momento, há gando apenas empregados de determinadas empre-
um grupo de funcionários do Banco Central, da minha sas ou entidades, modelo que se consolidou especi-
área, especificamente da área de fiscalização, fazen- aimente durante a década de 70, com a edição da Lei
do visitas também, estudando o sistema cooperativis- n° 5.704, em 1971, a Lei do Cooperativismo. Nessa
ta na Alemanha. Estivemos recentemente lá com o década, novamente as autoridades julgadas pruden-
Deputado Coriolano Sales. Visitamos diversas institu- tes voltaram a não conceder novas autorizações para
ições, sempre procurando aprimorar nossos normati- as cooperativas do tipo Luzzatti, tendo-se em conta o
vos nessa linha. sucesso do modelo de associação segmentada e a

O que acontece no Brasil é que freqüentemente necessidade de evitar reedição de crises entre as co-
são apresentados modelos de sistemas existentes operativas de crédito.
em países adiantados, onde as cooperativas de cré- No ano de 1973, por exemplo, no País, Unha-
dito têm uma participação expressiva no conjunto do mos em operação 33 Luzzatti; em 1983, 23; em 1993,
sistema financeiro e onde, de maneira geral, gozam 18; e, atualmente, 13, segundo os dados de que dis-
de prerrogativas equiparáveis as das instituições ban- ponho. Já em 1983 a disposição das autorídades era
cárias, comerciais. É uma comparação salutar e deve reforçar a redução desse número, concedendo ape-
ser comentada. Mas entendemos que aínda temos nas prorrogações de autorização de funcionamento
um bom caminho até chegarmos aos patamares de por prazo máximo de dOIS anos.
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As cooperativas Luzzatti destacaram-se, nessa Todos esses pontos que assinalo aqui são resu!-
época de crise, em parte pelo fato de que a estrutura tado de muitos estudos dentro do Banco Central. O
legal e regulamentar entao vigente não comportava cooperativismo de crédito paulatinamente começou é3

um empreendimento do gênero, em que, em contraste se tornar reconhecido pela sua qualidade de trabalho
com a baixa existência de capitalização, havia Iiberda- - ainda temos um trabalho longo pela frente. As auto~

de de captação com toda a população, tornando-se, ridades têm acompanhado exatamente esse novo
nesse aspecto, um verdadeiro banco comercial, mas desenho do cooperativismo. A criação dos bancos
principalmente pela ausência de vínculos e afinidades cooperativos - hoje são dois em funcionamento no
reais entre os associados que os levassem a exercer País, o Bansicred e o Bancoob, com reconhecimento
maior controle sobre administração da sociedade. do seu trabalho pelo Governo - já foi uma frente aber-

O desenho de participação societária dessas ta com relação ao atendimento das aspirações do se-
cooperativas, aliada à livre admissão de associados tor cooperativista. Por isso, quando fizemos a análise
nas condições estabelecidas pelos estatutos, é me- que redundou na Resolução nO 2.608, verificamos
nos problemática nas sociedades não de crédito. Isso que as cooperativas Luzzatti, apesar do pequeno nl!-
porque, na maioria delas, há uma natural segmenta- mero existente no País, representavam uma diferen-
ção gerada pela existência de um objetivo comum, ciação em relação à regulamentação geral sobre a
com maior poder aglutinador do que a realização de capitalização mínima das instituições do sistema ope-
aplicações financeiras. Exemplo típico são as coope- racional, por apresentarem a estrutura de risco seme~

rativas de produção. Ihante de um banco, sem ter o mesmo nível de e}d~

No caso das cooperativas de crédito, o vínculo ~ênci~s a que estão submetidos os bancos, co~ risco
estabelecido apenas pelo interesse em realizar ope- Jnclu~lve com rel~ção à alavancagem, ao ,capItal de
rações bancárias e financeiras é muito superficial, no ~ercelros, captaç~o de recurs?s ~e .tercelros. Co~
nosso entendimento, na medida em que é possível ISSO, as coo~eratlvas de asso:laç~o 1.lvr~, qu: enfatl-
adquirir a condição de associado mediante a aquisi- zamos, eqUlp~ram-se na ~rátlca as Jn~t.ltUlçoes que
ção de um valor reduzido de quotas. Por esse motivo, cap~am depÓSitos de terceiros, ~ela faCIlidade de as-
as orientações básicas seguidas até hoje pelas auto- socI.ação .~e qualquer pessoa Jnteressad~. E, pelo
ridades levaram à distinção das funções desempe- motivo dai decorre~e;-ente~~mosquasefla, naque-
nhadas pelo mercado financeiro, pelas cooperativas le momento, .prefenvel a~mJnlstrar a adaptação. des-
de créditos, e aquelas desempenhadas pelos bancos. sas coopera~vas Luz~attl d.a forma comoyr~scnta na
Assim, as primeiras operam apenas com seu quadro Resoluç~~ n ~.60~, inclUSIve cor:n relaçao as regras
de associados, formado por segmentos restritos da so- prudenclals hOJe. eXlstent~s, em vIgor em t~d.~ o l11un-
ciedaCle e definidos em estatutos, segundo grupos ho- do - e nós seguimos mUito a regra da BaStlela.
mogêneos de trabalhadores ou profissionais, ao passo Entendemos irnpo.rtante_dJ~e_~ ain<:!§l_, que o mo-
que os bancos e empresas comerciais baseadas nos delo de associação por segmentos adotado já hà
investimentos de capital são voltados para operações quase trinta anos provou ser bom para o cooperativis-
comler.ceiros, isto é, o público em geral. mo no Brasil, pelo menos até o presente. O setor tem

Inegável a existência de diferenças substanciais aprese.ntado crescimento constante tanto .no âmbito
quanto ao relacionamento entre clientes e instituição da ~oc~edade quanto e~ t~rmo~ de aperfe!ç~am?nto
financeira nesses dois tipos de instituição. Dentro profl~slonal de su~ ad":llnlstraçao e dos vanas slste-
desse modelo, foi editada a Resolução n° 2.195, que mas Integrados hOJe eXistentes.
permitiu a constituição de bancos comerciais com Dessa forma, entendemos que, para que as CQ-

participação exclusiva de cooperativas de crédito, operativas de crédito operem com a população em
que foi resultado, em boa parte, do atendimento a rei- geral sem restrições, seria necessário perderem es-
vindicações do setor, que buscava contar com um sas características atuais e se tornarem verdadeiros
instrumento adequado para acesso ao mercado finan- bancos - e isso vimos com a criação dos bancos coo-
ceiro e ao sistema de pagamentos. Novamente foi apli- peratívos.
cada a diretriz básica da diferenciação de ambas ativi- É importante a segurança dos depositantes
dades dentro do sistema financeiro, não se conceden- não-associados. Hoje, no sistema, temos fundo ga-
do às cooperativas de crédito construções operaciona- rantidor de crédito. Vejo dentro do co.operativismo de
is típicas de bancos comerciais, mas permitindo-se a crédito a instituição do fundo garantidor, já em anda-
constituição de bancos sob seu controle acionário. mento.
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Diversos outros itens poderlamos listar, tais
como: questão de capital, património líquido, recolhi
mento de compulsório, empréstimos a diretores, ade
quação do patrimônio liquido da Basiléia, condições
para homologações de administradores. Todos esses
pontos teriam de ser revistos, se entendermos que as
cooperativas de crédito podem operar de forma aber
ta com a população. Mais ainda, entendemos que re
centemente, com a edição da Resolução nO 2.707,
que trata dos correspondentes - deputado, devemos
discutir isso na próxima semana -, abriu-se também
a perspectiva de os bancos cooperativos operarem di
retamente com as cooperativas. Até o presente mo
mento não fomos convencidos de que se deva permitir
que as atuais cooperativas percam suas característi
cas básicas, transformando-se em verdadeiras socie
dades de capital, onde fatalmente haverá controlador
de fato, se não de direito. Vemos essa perspectiva po
sitiva para o setor de cooperativismo de crédito em
nosso País, desde que alguns fatores, em nosso en
tendimento, venham a se conjugar para isso.

A consolidação do sistema cooperativo existen
te envolve profissionalização e imagem institucional
do setor, adesão de camadas de maior renda da po
pulação ao cooperativismo de crédito, a consolidação
dos bancos cooperativos, que podem constituir-se

_em instrumento para proporcionar ao cooperativismo
de crédito acesso indireto ao mercado financeiro, im
plementação do uso da rede cooperativista de posse
do atendimento por parte dos bancos cooperativos,
visando prover serviços bancários a não cooperados
em localidades remotas.

Temos um pleito em exame no Banco Central que
ainda não finalizamos, a respeito da criação de coope
rativas regionais. Estamos verificando todas as possibi
lidades, mas ainda não concluímos nosso pleito.

Entendemos que o fortalecimento e a expansão
do setor não podem ser esperados como conseqüên
cia apenas da legalização dos dispositivos regula
mentares.

Gostaria de destacar alguns pontos trazidos
para o segmento pela regulamentação atualmente
em vigor. São os seguintes: ampliação da capacidade
de associação das cooperativas singulares - isso foi
um ponto que nós colocamos, dando amplitude signi
ficativa ao conceito de associação -; aumento da
área de ação conforme capacidade da cooperativa;
novas possibilidades de prestação de serviço a coo
perados e ao público em geral; permissão para parti
cipação societária em empresas de prestação de ser
viços complementares; elevação do nível técnico da
administração dos sistemas cooperativos.

Estamos procurando fortalecer o papel das cen
trais. ~ um ponto que julgo muito importante dentro do
estudo que estamos fazendo. Gosto muito da forma
como o modelo alemão está sistematizado: por meio
das centrais, por meio dos bancos que prestam servi
ços às cooperativas associadas, como auditoria e di
versos outros.

Prosseguindo: elevação do nível técnico da ad
ministração dos sistemas cooperativistas mediante
auditoria e treinamento - também já estão sendo fei
tos por diversas centrais -; elevação do nível de se
gurança e confiabilidade do sistema cooperativista
pela implantação de sístemas de garantia de depósi
tos criados e administrados pelas centrais de crédito
- outro ponto importante dentro dessa idéia de forta
lecimento do setor. Também já conversei com dirigen
tes da área ejá está em pleno andamento, com prazo
de carência -; estabelecimento de parceria com os
sistemas cooperativistas, com vistas a viabilizar a fis
calização das quase 1.300 cooperativas singulares
espalhadas pelo Brasil, atribuição legal indeclinável
do Banco Central do Brasil.

Dentro do modelo que desenhamos para a Re
solução nO 2.608, demos atribuições específicas às
centrais de crédito e induzimos, não obrigamos, as
cooperativas de crédito a filiarem-se às centrais. Isso
implicaria, em nosso entendimento, redução de custo
e atividade paralela e auxiliar ao trabalho de fiscaliza
ção do Banco Central, o que seria muito importante
para a atuação do banco. Hoje temos 1.300 coopera
tivas no País. Se concentrarmos nossa fiscalização
nas centrais, o sucesso será melhor.

Esses são os pontos que destaquei. Muito mais
eu poderia falar, mas encerro, para que possamos ter
um debate mais profícuo e para que os outros partici
pantes da Mesa também possam debater os pontos
aqui apresentados. Antes, contudo, afirmo que conti
nuamos abertos ao debate. Essa é uma característica
da minha diretoria. Venho estudando toda a parte de
cooperativas desde antes de ser Diretor do Banco
Central, já como chefe de departamento. Para dizer a
verdade, eu o fazia mesmo antes de ser chefe de de
partamento, com o Gustavo Loyola, desde que imple
mentamos a Resolução nO 1.914 até hoje, com a Re
solução n° 2.608.

Continuamos, nesse debate, buscando alterna
tivas que possam levar a uma mudança gradual do
atual enfoque sobre as cooperativas Luzzatti, dentro
dos principios legais estabelecidos e dos requisitos
de prudência exigidos por toda a sociedade, que deve
comandar as ações das autoridades em relação ao
sistema financeiro. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas- porque, a meu ver, está-se usando dois pesos e duas
tro) - Muito obrigado, Dr. Sérgio Darcy, pelas informa- medidas.
ções prestadas. Outra questão. O Banco Central tem sempre re-

Dando seqüência aos trabalhos, ouviremos o cordado o passado das Cooperativas Luzzatti para
. Presidente da Federação Brasileira de Cooperativas justificar essas normas mais restritivas e que real-
! de Crédito, Sr. Marconi Lopes de Albuquerque. mente impedem o crescimento do cooperativismo de

O SR. MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE crédito brasileiro, não só ~o luzzattismo no Brasil.
_ Boa-tarde a todos. Quero agradecer, em nome da ~~tendemos que essa POSição,. esse p~nsamento é
Confederação, o convite que nos foi feito pelo Sr. Pre- Injusto, porque as condições ~oJe são diferentes das
sidente da Comissão e cumprimentar os deputados do p~ssado - estou aproveitando a argumentação
presentes, em especial o companheiro e IIder Depu- do Diretor do Banc~ ~entral. Se ~ão posso usar o
tado Coriolano Sales, que tem estado conosco o tem- modelo ~e ~oop~ratlvlsmo ~e crédito lá de fora, ~or-
po todo nessa batalha para viabilizar o cooperativis- que aqUI as condições são diferentes, por que vou Im-
mo de crédito no PaIs. pedir que as coo~er~ti~as de crédito se desenvolvam

. . . . de uma forma mais ligeira no PaIs? Porque estou pre-
R.eglstro, ~mclalmente, além da p.resença do ~r. so ao que aconteceu no passado, quando as condi-

MesqUIta, PresIdente da segunda maIor cooperatIva ções eram diferentes inclusive as condições de fisca-
Luzzatti no Brasil, em Guarulhos, a presença de ou- lização. '
tros Presidentes de Cooperativas Luzzatti: a de Olfm-
pia, a de Mirassol, a Cooperativa da Hering, a maior Sempre falo que, n~m passado recente -. até o
cooperativa Luzzatti hoje no PaIs. Está aqui o seu di. com~ço dos ano~ 50 -, tivemos quase d~~s mil coo-
retor. Presente se encontra também o Sr. Célio, Presi- peratlvas Luzzattl no P~ls. A norma pe~mltla que :Ias
dente da Cooperativa Luzzatti mais ê!ntiga do Brasil, a u~assem ~ expre~são banco popul~r'., e a fiscahza~
Cooperativa de Mendes. A Cooperativa comemorou çao do Go emo naquela época. re~hZ!=lda pela Su
setenta anos no ano passado. Fomos lá festejar com moc - era fa~ha. Isto é rec~nh~cldo. era falha mes-

. _. . mo. Então, vejam, se se aphca ISSO para os bancos
toda a co~umdade. E~t~o aqUi ta~b~m dlverso~ sem que haja um órgão fiscalizador atuante, eficiente
com~anhelros cooperatl~lstas do Distrito Federa, para o sistema financeiro, bancário ou não, vai haver
Presidentes de Cooperativas. problema. É preciso, portanto, que as autoridades divi-

Saúdo também o Diretor do Banco Central, Sér~ dam com o movimento de crédito cooperativo essa
gio Darcy, com quem já tivemos a oportunidade de responsabilidade, e não apenas digam: "vocês falha-
conversar e até. debater sobre essas questões que ram; vocês erraram, isso é um perigo para a socieda-
envolvem o cooperativismo de crédito. de", até porque as condições do passàdo eram outras.

Inicio dizendo o seguinte: sabemos da disposi- O sistema de crédito cooperativo no Brasil, Sr.
ção de técnicos e diretores do Banco Central - e o Presidente, Srs. Parlamentares hoje é bastante dis-
Dr. Sérgio Darcy está aqui e pode confirmar o que es- tinto do que era no passado. Temos hoje um sistema
tou dizendo - de estudar a matéria, de fazer proposi- verticalmente integrado - a base, as cooperativas
turas que contemplem as expectativas do Sistema centrais, os bancos cooperativos, a confederação -
Cooperativista de Crédito do PaIs, mas sabemos que e uma integraçao operapional inclusive muito maior
existe principalmente no Banco Central muita resis- do que existia antigamente, o que traz realmente mui-
tência ainda contra esse modelo, que é, reconhecida- to mais segurança para todo o sistema. Além do que
mente, sucesso nas chamadas nações de Primeiro o Banco Central, na minha avaliação, faz um trabalho
Mundo. de fiscalização muito mais competente e eficiente do

Algo que nos deixa realmente surpresos e sem que a Sumoc.
entender é o fato de que, ao mesmo tempo em que se As Luzzatti representam para o nosso coopera-
afirma que não devemos transplantar os modelos exi- tivismo de crédito um modelo que deve prevalecer no
tosos da Europa, Asia e América do Norte para o nos- PaIs. Entendemos essa resoluçao do Banco Central,
so PaIs, porque a realidade onde se desenvolveram é que determina que as cooperativas abertas à comuni-
distinta da nossa - isso é verdade -, quer-se aplicar dade sejam na prática encerradas dentro de um ano
ao nosso cooperativismo, que se está estruturando - - e um ano já se passou -, como uma sinalização de
no caso das Luzzatti, por exemplo -, as condições de que o Banco Central não está disposto a criar real-
Basiléia. Essa é uma das primeiras contradições veri- mente as condições, o marco legal que permita de
ficadas na forma de pensar e agir do Banco Central, fato a essa modalidade de cooperativismo expan-
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dir-se no Pars de forma ordenada, organizada, estru- lha sempre num patamar abaixo do mercado financei-
turada. ro, até porque os objetivos são outros, a filosofia da

Fui um dos que participaram, pelo sistema, do cooperativa é outra. Mas ela está nesse mercado al-
estudo que resultou na Resolução nO 2.608, e lembro tamente competitivo. Então, fechar o quadro social,
muito bem que a nossa posição foi de que haverra- restringir o potencial da cooperativa, a possibilidade
mos de ter, como resultado daquele trabalho, um de ela operar e gerar a riqueza para se autofinanciar,
marco regulatório que sinalizasse para a sociedade, na prática, é matar a cooperativa, matar aquele pe-
para as cooperativas de crédito hoje existentes, aon- queno banco popular.
de elas poderiam chegar. Boa parte das cooperativas Então, questionamos essa medida do Banco
no Brasil, quase a maioria delas, trabalha com depó- Central. ~ muito simples: se houver restrição a qual-
sitos à vista, com produtos tipicamente bancários. quer banco, por menor que seja, se for determinado
Mas há cooperativas que apenas captam recursos do que ele não pode atuar com certas categorias, ele
associado e emprestam; não trabalham com cheque, quebra, desaparece. O mercado está cada vez mais
com depósitos à vista, enfim. São os dois tipos de co- competitivo e essa norma vem na contramão, porque
operativas que temos hoje no nosso sistema. Então, coloca as cooperativas sem condição nenhuma de
defendi, na ocasião, que deveríamos ter uma norma competir nesse mercado.
que sinalizasse muito claramente para o sistema, por- E precisamos deixar claro que essa questão da
que a cooperativa que quer atuar efetivamente como competição não é algo que nós queremos. Estamos
um banco popular tem de cumprir certas normas, cer- dentro de um mercado, temos um público para aten-
tas condições. Dar, propusemos inclusive as coope- der, temos uma demanda desse público, e precisa-
rativas regionais. mos ter condições para atender esse público. ~ isso

Quanto às cooperativas não-bancárias - uso que queremos, efetivamente. No entanto, se nos res-
uma linguagem pouco apropriada, para que fique tringem, temos de aumentar taxas para cobrir custos,
bem claro -, elas teriam menores restrições, até por- temos custos maiores, e isso significa inviabilizar a
que o risco que apresentariam para o quadro social e cooperativa de crédito.
para a sociedade seria praticamente mrnímo. Mas Por isso as cooperativas Luzzatti, que têm por fi-
isso, para nossa surpresa, não foi contemplado, de- nalidade desenvolver, aplicar todos os recursos ali
pois, no colegiado da Diretoria do Banco Central. administrados, a geração de riqueza, na própria co-

Concordo com o Dr. Sérgio Darcy: a resolução munidade - e está ar a fórmula do desenvolvimento
trouxe avanços fantásticos, principalmente no que diz que os parses lá fora já aprenderam há muito tempo e
respeito ao reforço da chamada responsabilidade sis- que o nosso País não quer aprender: é preciso deixar
têmica. Hoje, o setor de crédito cooperativo no Brasil que o povo se organize financeiramente. Então, o Go-
sente-se muito mais responsabilizado pelo que acon- vemo precisa sair da questão, ficar na sua função de
tece no sistema do que antes, até porque, nessa Reso- fiscalizador, de normatizador, mas criar as efetivas
lução n° 2.608, o Banco Central estabelece atribuições condições para a população organizar-se. Essa é a
importantíssimas, inclusive fiscalização de auditoria, modernidade. A modernidade não é o Governo estar
para as centrais nos estados, o que realmente dificulta fazendo pelo povo aquilo que o povo tem de fazer.
a operacionalidade das cooperativas que estão fora de E, quando a sociedade se organiza em coopera-
centrais. Isso realmente foi muito importante. tivas para resolver o seu problema financeiro e o de

De outra parte recebemos, com surpresa, a de- sua famllia, há uma série de obstáculos, e, lógico, exis-
terminação de que as Luzzatti se enquadrassem na te toda uma argumentação para justificar esses obstá-
norma. Isso significa, na prática, fechar as cooperati- culos. Mas entendemos que todas as argumentações
vas Luzzatti, a maioria delas em funcionamento há são discutíveis. O que queremos é que se dêem condi-
quarenta anos. Tal atitude é injusta e nêo tem nenhu- çoos de as cooperativas realmente se viabilizarem.
ma justificativa técnica. Falando em termos técnicos, Há um outro aspecto que gostaria de destacar:
em discussões que tivemos recentemente com técni- não foi dada às cooperativas Luzzatti oportunidade
cos da Fazenda sobre essa questão das Luzzatti eu para se adequarem às condições necessárias para
disse, e digo aqui, como economista, para os senho- que elas possam continuar como Luzzatti. Nem essa
res, o seguinte: a cooperativa é uma instituição finan- oportunidade lhes foi dada. A resolução estabelece
ceira. Ela atua no mercado financeiro, joga com as ta- que em dois anos as cooperativas têm de se adequar
xas de juros, que para elas, no mercado financeiro, ao que está ali disposto; quer dizer, têm de funcionar
são referenciais também. Evidentemente, ela traba- somente como categoria profissional. E acabou. As
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Luzzatti querem trabalhar de maneira aberta? Então Muito obrigado.
têm de obedecera Basiléia, se foro caso, daro prazo, O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas-
~bedecera isso e àquil~. IS.50 não foi dado ~~ Luzzat- tro) - Muito obrigado, Sr. Marconi Lopes de Albuquer-
tI. Então, esse é outro crl~érlo que achamos Injusto, no que, não só pelas informações aqui prestadas, mas
que compete às Luzzattl. também pela maneira elegante e firme como defen-

Precisamos realmente assumir nosso papel na deu os interesses da entidade que preside, a Confe-
história. Nós, liderança do sistema de crédito coope- deração Brasileira de Cooperativismo de Crédito, tra-
rativo brasileiro, queremos ter das autoridades as zendo elementos elucidativos e apresentando uma Ii-
condições efetivas para podermos brindar a socieda- nha de argumentação sólida e convicta em relação
de com aquilo que estamos cansados de ver e de aos seus objetivos.
constatar lá fora. A~ora, o que nos espanta é. que mui- Eu queria aproveitar o ensejo e registrar, com
tas ~ezes as autoridades,.quan~o querem Implant~r satisfação, a presença de tantos presidentes de coo-
medIdas em outras áreas, inclusive duras para a SO~'- perativas aqui - ainda não o havia feito por desco-
edade, evocam os .exemplos lá de fora. Eu gostarl~ nhecimento das pessoas, mas é uma satisfação. Eu
que realmente analisassem com ca~ma o a~sunto e t~- costumo dizer que a Câmara é a casa de todos nós, e
vessem a coragem de.tomar a segumt~ decIsão pollt~- é importante que tenhamos aqui a condição de permi-
ca: vamos dar condições de a sociedade organt- tir a participação de todos os segmentos da socieda-
zar-se. ~ssa é a ~uestão. Nã? estamos queren~? de em todos os temas de interesse, que a sociedade
nada maIs do.que ISSO. ~s~umJmos ~s re~ponsablll- organizada e representada possa participar como
dades, assumImos as atribUições de fiscalizar, de ga- está participando hoje.
rantir, dentro do sistema, diante dos problemas que .. . .
ele possa ter, as condições normativas e efetivas A~~ovel~o a op,ortuntdade par~ fazer dOIs regls-
para que possa desenvolver-se. E isso, na nossa opi- tros adicionais. Esta presente aqUi,. entre tantos ou-
nião, hoje não está acontecendo. Avançamos em al- tros Par~amentares, ~ Depu!ado Edl~ho Be~, Rela!or
guns pontos mas damos dois passos para trás. na Comissão Especial do Sistema Financeiro Naclo-

, .. nal, onde essa questão das cooperativas de crédito
. Não estou usando ~s ~lnte minutos, mas.gosta- vem sendo discutida permanentemente. O outro re-

na de encerrar por aqUi, dizendo qu~ acreditamos gistro é um deverde justiça; quero prestar uma home-
qu~, antes que se ?ompletem e~ses dOIS anos, as au- nagem a um companheiro Parlamentar da Bahia, o
tondade~ monetánas ~este Pais vão re~lmente esta; Deputado Coriolano Sales. Os senhores conhe-
convencl~as, e nelas Incluo o Dr. Sérgio Darcy, ate cem-no muito bem, talvez mais do que eu; S. Ex8 tem
porque ~Isse, em alguns momentos, que não está sido um permanente defensor da tese das cooperati-
co~vencldo, mas ten~o certeza de. ~ue ele, que é es- vas de crédito. É um trabalho permanente, de muitos
tudloso dessa maténa, e outros dlng~ntes_do Banco anos. Não se trata de ação atual, mas de um trabalho
Cent~a~ estão asse~horeando~se da sltuaçao do C?O- que vem desde a sua época de parlamentar estadual.
peratlvlsmo de crédito no Brasil e no mundo. Essa SltU- ..
ação é angustiante para comunidades como Mendes, . Esse regls~r~ é Importante para que os senhores
Guarulhos, Mirassol, Olímpia, Blumenau. É realmente salba~ .que a atIvIdade. parlamentar busca essa repre-
algo que comove. Os Srs. Parlamentares precisariam sentabvldade. Está aqUi o exe~pJo concreto d.e.alguém
ter a oportunidade de estar com essas comunidades. que ~empre de.fendeu a ba~delra do cooperativIsmo de
Muitas vezes, aquela cooperativa é o banco mais im- crédito na B~hla e n? BrasIl. Portanto, faço essa men-
portante da comunidade, tem história lá. ção com mUita alegria, porque V. Exa a merece.

Em várias oportunidades, quando dos planos Passo a p~~av~a, a ~e~uir, ao último dos interv~n-
econômicos - cito o caso de Mendes mas com cer- tores nesta audlencla publica, o Sr. Mylton MesqUita,
teza há outros que podemos elencar ~qui -, a popu- Presidente da Cooperativa de Crédito de Guarulhos.
lação tirava dinheiro dos bancos e colocava na coo- O SR. MYLTON MESQUITA - Sr. Presidente,
perativa. Isso tem de ser lembrado, não só os exem- nobres Deputados, digno representante do Banco
pios ruins do passado. Vamos realmente confiar que Central do Brasil, meus companheiros cooperativistas,
o Banco Central possa rever a questão. Já faz um ano senhoras e senhores que participam desta reunião, fiz
que pedimos a revisão dessa resolução com respeito aqui um trabalho e tomo a liberdade de lê-lo em parte,
também à questão das Luzzatti, porque entendemos poraue é um tanto extenso; passarei, depois, uma có-
que ela é injusta e contrária aos interesses da socie- pia ao Presidente desta Comissão, para apreciação
dade brasileira. pelos Srs. Deputados e integrantes desta Comissão.
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"Ou cooperamos ou nao andamos. Me
encanta a preocupaçao dos cooperativistas."

As expressões acima transcritas foram
proferidas pelo Sr. Presidente da República
no ensejo da reestruturaçao da Frente Par
lamentar Cooperativista.

Tal manifestação de simpatia creden
cia-nos a que venhamos recorrer a sua au
toridade e disposição para revisão da Reso
lução de nO 2.608/99 do Banco Central do
Brasil, que contraria e se interpõe ao enten
dimento e também ao franco desiderato da
administração de prestigiar o sistema coo
perativista, crença de que é este sistema
voltado e preocupado com o social. Toman
do a liberdade no questionamento desta
normativa Resolução, observaremos com V.
Exas o quão absurdas são suas disposições,
limitando e cerceando o sistema cooperati
vista de crédito em seus segmentos rural,
mútuo ou mesmo Luzzatti.

No instante em que a administração cu
ida de estimular e incentivar pequenos em
presários, oferecendo-lhes facilidades fiscais
e alternativas outras para o desenvolvimento
de suas atividades, em sentido contrário vêm
as medidas do Banco Central, retirando be
nefícios das cooperativas de crédito, autênti
cas microempresas do sistema financeiro,
criando barreiras ao seu desempenho e im
pondo a extinção de inúmeras destas, como
o faz com as de modelo "Luzzatti".

Indague-se desse órgão qual o pecado
do cooperativismo de crédito modelo "Luz
zatti" e qual o prejuízo por este causado aos
cofres públicos e ao interesse social nas úl
timas duas décadas, ao mesmo instante em
que é de ser indagado sobre financeiras ou
tras no mesmo período.

Eu faço uma observação aqui. Em várias reu
niões ouvi críticas ao cooperativismo sob a alegaçao
de que ele não é dirigido por profissionais. E o Banco
Central teme esse fato. Se é uma organização
não-governamental, é dirigida evidentemente por
pessoas de idealismo social. Aí, resta a pergunta: que
acha o Banco Central dos grandes profissionais do
sistema financeiro?

Efetivamente, não nos comparamos com os que
dirigem cooperativas Luzzatti; não podemos compa
rar-nos com os profissionais que por aí passaram, cu
jos nomes, por deferência especial, deixamos de pro-

nunciar, mas todos se lembram dos bancos que se fe
charam, com prejuízos consideráveis aos cofres pú
blicos, ao interesse social, e cujos diretores estão im
punes por aí afora. Não se aponta um exemplo como
esse no cooperativismo. Pelo contrário, quando se fe
chava uma cooperativa, era o Banco Central ou o an
tigo BNCC que se apropriava do que sobrava daquela
extinção, daquela intervenção. Nenhuma cooperativa
há, pode-se dizer, que deu prejuízo aos cofres públi
cos. E as que estão aí se apresentam com estabilida
de. Dirigindo uma cooperativa desse modelo há 37
anos, uma cooperativa que tem 43 anos de vida - o
Deputado já nos visitou em certa oportunidade, lem
bro-me bem disso -, n6s prestamos um serviço de
relevante alcance social, como as outras que estão
aqui também o fazem.

Estamos atendendo a um público que, infeliz
mente, não tem acesso à rede bancária. Hoje, em
qualquer banco comercial, nós não passamos de um
número. Posso assegurar-lhes que na nossa coope
rativa e nas treze Luzzatti que ainda existem o cliente,
o associado, tem um nome, não é um desses (inínteli
gfvel). Ele é atendido; nós estamos lê, a nossa mesa
é um confessionário, e nós resolvemos e soluciona
mos problemas sérios da comunidade, das pessoas
que sí30 menos assistidas nos bancos comerciais.
Somos nós que estamos atendendo a essa grande
massa de atividade informal, porque os senhores sa
bem que o banco tem de cobrar o rendimento. Na co
operativa, nosso tratamento é um pouco diferencia
do. Nós fornecemos o crédito em função da pessoa. A
nossa garantia é conhecermos os nossos coopera
dos, convivermos diariamente com eles, sabermos
das suas dificuldades, dos seus problemas. Entao,
essa cooperativa não pode ser igualada nem compa
rada com bancos comerciais, não pode ser compara
da com outros componentes do sistema financeiro,
dirigidos efetivamente por profissionais, nem sempre
de boa recomendação.

Prossigo:

Combatida resoluçao detém sempre
restrições à constituição, funcionamento e
desenvolvimento da cooperativa de crédito,
como se pode verificar nos seguintes artigos.

"Art. 2° '"

§ 10 No prazo máximo de dois anos,
contados da data em vigor desta Resolução,
as cooperativas de crédito tipo "Luzzatti" em
operação deverão promover reformulaçáo
estatutária, visando à adequação aos dispo
sitivos do regulamento anexo".
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Aqui também fazl;;íTlor
; urtl3 observação à parte. Não temos condições, como as outras também

Os Srs. Deputados, às vezes, não conhecem perfei- não, de nos transformarmos, num prazo desse, numa
tamente o cooperativismo. No Brasil, são três seg- cooperativa de crédito mútuo, mesmo porque, em
mentos que funcionam atualmente: crédito rural, cré- nossa comunidade, o que iríamos fazer? Virar coope-
dito mútuo e Luzzatti. O crédito rural é restrito aos co- rativa de servidor público? Nosso contingente de ser-
operados que exerçam atividade rural; tem um víncu- vidores públicos associados é pequeno. De advoga-
lo com a atividade agrícola. O crédito mútuo é restrito dos? De médicos? Qual a opção para a nossa coope-
a pessoas com vínculo profissional comum. Podem rativa e para essas outras que aqui estão?
ser funcionários de uma repartição ou de empresa, A Hering, apesar de levar o nome da empresa,
podem ser profissionais. Hoje, também se está admi- tem como cooperados, movimentando contas, gran-
tindo que profissionais se unam em torno de uma coo- des grupos da sua comunidade.
perativa. Nós temos, em São Paulo, a cooperativa Então, deixo aos Srs. Deputados as dificulda-
dos magistrados, a cooperativa dos advogados e vá- des e a situação em que nos colocaram, e pergunto: o
rias outras cooperativas e entidades profissionais. que nós fizemos? Qual o pecado que nós comete-

Agora, esses dois ramos do cooperativismo de mos? . .. _ ~
crédito são extremamente restritivos. Para obter os Essas restrições e essas dlferenclaçoes vem de
recursos e trabalhar com uma cooperativa de crédito longe. Quando possibilitou a criaçã? do Ba~~oob, o
rural, o comerciante de uma pequena comunidade, Ba~co Central estabeleceu que podla~ participar do
que convive com os cooperados, trabalha com eles, capital ?O B~nco~b tod~s as coopera.tl~as, menos a
também não pode participar da cooperativa, porque Luzz~ttl. At7ISS0. Impediu-nos de participar d~ banco
ele não tem atividade rural ele é um comerciante. Te- do sistema. E se perguntamos o porquê, ninguém
mos problemas com pess~as que são cooperadas e respon~e. Eu vou ler a declaração prestada por ~m

. . . ex-Presidente do Banco Central. Reproduzo aqUi o
são exoner~das,_demltldas d~ ~ma empr~sa, e obn- -€fUe-foi-profefide-Ro-X1 Coogresso Brasileiro de Coo-
gadas a retirar-se da coop~ratlva, com dificuldades perativismo pelo Dr. Gustavo Lo ala:
às vezes até de solver o débito que têm com a coope- Y
rativa. Os parentes de um cooperado, a esposa do Essa questão das cooperativas Luz-
cooperado, de uma empresa são um caso à parte. O zatti, me permita aqui uma inconfidência,
Banco Central começa a dar algumas aberturas, mas uma brincadeira, até porque já estou fora do
pequenas, para os funcionários da cooperativa. Banc.o Central e posso brincar um pouco

P' b d . d I ã It t com ISSO.
. . OIS em, esses OIS mo e os s o a amen e Eu entrei no Banco Central em 1977,

re~tntlvos. E o ~ue quer a resolução? Que as ~oop:- por meio de concurso público, e desde
rattvas Luzzattl se enquadre~ como d~ crédito mu- aquela época sempre tive uma curiosidade
tuo. Então, a nos.sa cooperativa de crédito de Gua~u- de ter a palavra exceto em todo documento
Ih?s, que tem hOJe na~a menos do ~ue c~rca de OitO do Banco Central sobre cooperativas,- tem
mil coope~ados, e movlme~ta depÓSito à vista - cerca exatamente isso: "exceto as do tipo Luzzat-
de trêS.mil contas -, funclona~do com cheques em ti", Eu ficava encafifado com esse negócio.
convênio com o Banco. do BraSil (estamos trabalhan- Mas por que exceto as do tipo Luzzatti? Um
do. para p~ssarmos.a lidar com o Bancoob), está ~m dia desses, José Roberto Mendonça de Bar-
aVIso préVIO por mais um ano. E, dentro desse aVIso ros disse: lá vem a resolução do "exceto as
prévio. deve adaptar-se como cooperativa de crédito do tipo Luzzatti".
mútuo. Então, o qu: vai acontecer? Nó~, os dirigen- Na realidade, tentei pesquisar, porque
tes dessa cooperativa, como os demaiS, temos de aqui no Banco Central tem uma resistência
chamar os associados, que trabalham com a coope- histórica a questão das Luzzatti. Descobri
rativas há vinte ou trinta anos, e avisá-los que a partir realmente por quê. Não sei precisar a época
do ano que vem eles não poderão mais movimentar a direito, pois lá se vão muitos anos, mas hou-
cooperativa. que terá de fechar. E cooperativa tem ve uma época em que houve um problema
um patrimônio imobilizado considerável, conta com muito sério nessas cooperativas. A partir
prédio próprio, todo um sistema de informática insta- daí, o Banco Central simplesmente fechou
lado e um grupo de funcionários que terão de ser exo- as portas.
nerados, funcionários que lá estão há mais de 30 Eu sempre procurei - não houve tem-
anos. Essa a opção que nos oferecem. po, infelizmente - tentar reabrir o assunto
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no Banco Central. Ou seja, sem preconcei
to, vamos reestudar o assunto, ver se conti
nuamos mantendo ou não, porque, afinal de
contas, o sistema financeiro já passou tam
bém, de lá para cá, por uma série de proble
mas, e o Banco Central aperfeiçoou a legis
lação e buscou melhorar, mas nunca fechou
as portas a um determinado mecanismo,
quer dizer, principalmente porque é um fe
chamento administrativo, porque na realida
de a lei permite a existência dessas coope
rativas.

Então, é um problema realmente, e eu
reconheço. E acredito que se deva continu
ar insistindo para que seja rediscutido o as
sunto das Luzzattis até chegar a uma con
clusão: olha, se as Luzzattis da maneira que
existem não são boas, vamos aperfeiçoar a
legislação. Vamos fazer alguma coisa para
melhorá-Ias.

Realmente, essa questão vira até moti
vo de piada, "exceto as do tipo Luzzatti".
Concordo que é um pleito que merece toda
a reconsideração. Não sei se o Banco Cen
trai tem razão em achar que as cooperativas
Luzzattis, como estão, tem problemas ou
não, mas acho que é uma questão de deci
dir e de tentar solucionar'.

Isso foi publicado nos Anais do XI Congresso
Brasileiro de Cooperativismo. Pasmem todos vocês:
é a palavra de quem dirigiu o Banco Central e tam
bém nunca entendeu. Sabemos que quando se vai
ao Banco Central perguntar o porquê, não há expli
cação, não há justificativa. É como se neste País,
nesta democracia, a vontade de um grupo ou de
uma pessoa devesse sobrepor o interesse social.

Fiz esse relatório observando até outras restri
ções da resolução a que nos submetemos, mas são
prejudiciais. Por exemplo, ao transcrever essa parte,
havia observado que, pela resolução, para se consti
tuir uma cooperativa anteriormente, o capital mínimo
inicial era três mil reais, suficiente para cobrir as des
pesas, em depósito no Banco do Brasil, à disposição
do Banco Central. Hoje, essa resolução mudou para
cinqüenta mil. Sabem aqueles que querem constituir
cooperativas de crédito mútuo das dificuldades.

A cooperativa de crédito mútuo é constituída por
um grupo de vinte pessoas que se reúne, lavra uma
ata, subscreve um capital inicial e encaminha o pro
cesso para o Banco Central para aprovação. Os que
vierem associar-se à cooperativa - normalmente são
servidores de uma empresa pública ou privada - assi-

nam uma autorização para desconto em folha de 1 ou
2% do seu rendimento para integralização do capital.

Pergunto: onde vamos reunir, de início, vinte
pessoas que teriam de subscrever cinqOenta mil reais
de capital? Já participei da fundação de uma coope
rativa e nós, efetivamente, alcançamos três mil reais.
Demos duzentos reais cada um para as primeiras
despesas. Mas vinte pessoas juntarem cinqüenta mil,
é uma dificuldade, é uma restrição séria para o coo
perativismo de crédito mútuo; quem sabe não será
também para uma cooperativa de crédito rural com
maior potencial?

Comentamos outras restrições aqui nesse memo
rial, do qual vou tomar a liberdade de entregar uma có
pia ao Presidente Manoel Castro para que sirva de sub
sídio aos trabalhos dos deputados desta Comissão.

Não pretendemos nada mais do que a manuten
ção dessas treze cooperativas. Não temos pecado.
As cooperativas são extremamente solventes. Hoje,
posso alinhar a minha cooperativa - e outras da mes
ma forma - e assegurar-lhes que se se resolver liqui
dar a Cooperativa de Crédito de Guarulhos terei em
caixa, à disposição, em dinheiro, o suficiente para de
volver aos cooperados todo o seu depósito à vista.

Mais do que isso, ao contrário do banco comer
ciai, nossas operações oferecem menos risco. Por
quê? Porque quem toma o dinheiro é o sócio da coo
perativa, que é o mesmo cidadão que movimenta a
conta dessa cooperativa. No banco comercial, to
ma-se dinheiro de um grupo que é emprestado para
outro. Esse é o risco. O banco comercial oferece mais
risco do que o cooperativismo, porque o capital é do
sócio da cooperativa.

Se funcionamos sem finalidade de lucro, basta
assegurar aos Srs. Deputados que, na nossa coope
rativa, trabalhamos com uma taxa de juros que repre
senta hoje 50% da taxa cobrada pelos bancos comer
ciais. Mesmo assim, no ano de 1997, tivemos um lu
cro que se denomina retorno líquido de 30% daquilo
que o cidadão, nosso cooperado, pagou de juros du
ante o ano. As outras cooperativas fecharam o exer 
cíCIO nas mesmas condições. Quer dizer, devolvemos
o capital. Tem associado lá que entrou com cem reais
de capital e hoje está com vinte ou trinta mil reais de
capital. Usou a cooperativa e teve retorno. Costumo
dizer a ele: se você tivesse dado esse lucro ao banco
comercial, o dinheiro estaria no bolso dos acionistas,
às vezes, até de grupos de fora, que estão assumindo
o sistema financeiro. Aqui, não. Você deu lucro, nós
devolvemos como capital.

Você passa a ter, às vezes, tomadores que se
sentem em extrema dificuldade. Houve casos de to-
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madores que adquiriram moléstia grave e devem à V. Exas. nesta luta. Não queremos, daqui a um ou
cooperativa e acabam liquidando o próprio capital. Na dois anos, vir aqui cabisbaixos, tristes, de luto, porque
hora de restituir o capital, cobrem a dívida e acabou. falimos. Atualmente estamos em aviso prévio, um es-

Então, Srs. Deputados, esse sistema deve ser tágio triste, mas não queremos que isso aconteça.
prestigiado, e não perseguido. ~ um sistema de al- Pelo contrário, estamos aqui para assegurar a
cance social, de relevante valia. Esse sistema deveria V.Exas. e ao representante do Banco Central- figura
prevalecer nas pequenas comunidades, principal- tão simpática à nossa causa, sei disso -, que vamos
mente naquelas com menos de 50 mil habitantes, persistir e continuar expandindo nossas atividades
com economia pequena. Nesses locais, uma peque- para a satisfação dos mais necessitados.
na cooperativa de crédito seria de grande valia e de Alguns Srs. Deputados puderam assistir a uma
grande importância. reportagem do Jornal Nacional sobre a nossa coope-

Não sei se existe alguma cooperativa aqui no rativa. Ouviram as pessoas entrevistadas, como uma
Congresso Nacional, mas o Banco do Brasil tem uma mulher simples, que tem um botequim, dizer ao repór-
valiosa, que presta relevantes serviços a seus funcio- ter que deve tudo à cooperativa. Um outro Cidadão
nários. Várias instituições as têm. Por isso o Governo mostrou o prédio que construiu e disse que só conse-
deve prestigiá-Ias. guiu realizar o empreendimento porque a cooperativa

O Governo remeteu para V. Exas. a Medida Pro- o ajudou. Poderramos trazer muitos exemplos.
visória nO 1.984, de 29 de junho de 1999, que dispõe: Sr. Presidente, Srs. Deputados, trouxe um histó-
"Fica autorizada a instituição de sociedades de crédi- rico e algum material da Cooperativa de Crédito de
to ao microempresário". Essa medida está no Con- Guarulhos que ilustram minha exposição. Espero
gresso. Este é o risco: permitir a formação de coope- convencê-los. Sei que outros companheiros também
rativas de crédito por microempresários. Pode um ca- mostrarão o material de suas cooperativas.
pitalista intitular-se microempresário e criar um ban- Muito obrigado. (Palmas.)
quinho para praticar agiotagem. Ar o Banco Central O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas-
verá o que poderá acontecer. tro) - Agradeço a intervenção esclarecedora e sobre-

Hoje, Srs. Deputados, estão credenciando casas tudo muito emotiva, no sentido positivo da palavra,
lotéricas e até padarias para realizarem operações fi- pela convicção e pela história de uma instituição com
nanceiras. Isso não gera insegurança? Um padeiro re- 43 anos de atividades bem sucedidas num País onde
ceber, captar recursos e fechar sua padaria? Sim, ha- a conjuntura econômica sofre tantas variações e tan-
verá um banco responsável. Mas se ele puder sair pela ta turbulência ao longo do tempo. Essa instituição
tangente, quem terá problemas? O Banco Central, o merece o respeito de toda a sociedade.
que será um absurdo. Que segurança existe nas ope- Gostaria de esclarecer um ponto não apenas ao
rações financeiras feitas por casas lotéricas? Presidente da Cooperativa de Crédito de Guarulhos,

Enquanto isso, fecham as portas às cooperati- mas também ao Presidente da Confederação Brasile~

vas, dizendo-lhes que trabalhem com operações fi- ira de Cooperativas e a todos os presentes. Já ouvi al-
nanceiras outras. Restringem a atuação das coopera- gumas pessoas afirmarem que esta Casa, quando se
tivas, mas abrem oportunidades para padarias, casas pronuncia, faz um discurso vazio. Isso não é verdade.
lotéricas e correios - operação que às vezes é explo- Este debate que hoje ocorre não está isolado. Do
rada por um serviço de franquia, como alguns que co- mesmo modo como estamos discutindo este assunto,
nheço. Será que um franqueado oferece segurança e realizaremos outra audiência, ainda este mês, contan-
garantia? Será que ele garante mais do que uma coo- do novamente com a participação do Diretor do Banco
perativa como a nossa de Guarulhos, com 43 anos de Central, Dr. Sérgio Darcy, para discutir também a situa-
existência e um currículo altamente recomendável, fis- ção dos chamados correspondentes, isto é, a atuação
calizada que é pelo Banco Central? Será que a agên- de instituições como casas lotéricas, padarias e ou-
cia do correio franqueada ao lado da nossa cooperati- tras, nesse tipo de atividade. Evidentemente compre-
va é mais segura do que a nossa instituição? Será que endemos o comentário do Dr. Myfton, o que nao signifi-
a padaria vizinha à minha casa, que até poucos dias ca que uma representação dada a uma padaria ou
mantinha um caça-nrqueis, explorava atividade c1an- casa lotérica tenha sido feita de forma aleatória.
destina, pode oferecer garantia para fazer as opera- O tema que estamos a debater é palpitante.
ções bancárias, como estão permitindo por aí? Faz-me recordar que as coisas evoluem muito rapida-

Srs. Deputados, temos muita confiança na inter- mente neste País. O tempo passa e às vezes esque~

venção de V. Exas. Queremos contar com o apoio de cemos o que aconteceu no passado. Comentava,



31052 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

num outro evento, como se transformou o mercado sociedade brasileira, não apenas no seu sentido am-
de varejo de produtos alimentlcios, o que significou a pio, mas no seu sentido restrito.
criação de supermercados no Nordeste, na Bahia, Acho que o papel realizado pelas cooperativas é
desde o inIcio na década de 60. Esse modelo evoluiu e fundamental para o atendimento de crédito a determi-
rapidamente internacionalizou-se. O sistema financei- nados segmentos. Acho que o trabalho realizado por
ro também se transformou completamente. Antes que V.Sas. merece atenção e respeito. Digo sempre que
isso ocorresse, eram muito comuns, no final da década há coisas inexplicáveis. Uma delas, até para quem
de 50, as chamadas cooperativas de consumo. Presidi tem uma história de vida ligada a aspectos e formas de
uma delas e sei exatamente como funcionam. participação comunitária no sentido mais amplo e ir-

Insisto em dar este depoimento, primeiramente restrito que se possa ter, é o fato de a atuação das coo-
para demonstrar a preocupação que a Casa tem com perativas não ser utilizada muito mais intensamente
esse assunto. Para que V. Sas. tenham uma idéia, em nosso Pais. Há tantas coisas que podemos fazer
esta manhã, antes da votação aqui da Lei das Socie- via cooperativismo, nas mais diferentes áreas! Áreas
dades AnOnimas, participamos de uma reuniêo com a especificas, como educação, já obtiveram êxito. Te-
Petrobras Distribuidora, em que se discutiu tema pal- mos visto isso em tantos outros segmentos, e acho
pitante e momentoso que tem sido tratado diria até que nesse também se alcançará resultado concreto.
com emocionalismo. Refiro-me ao comércio de com- O certo, como disse, é que essa audiência que
busUveis. Por trás de um objetivo claro de defesa do estamos realizando hoje não é um fato isolado. Va-
consumidor há outras injunções, inclusive o envolvi- mos, com objetividade, buscar uma solução. Tenho
menta de grandes distribuidoras internacionais e a certeza de que esse é também o papel do Banco
tentativa de verticalização, o que é também um equl- Central. Fiquei feliz ao ouvir as declarações e cita-
voco em relação ao problema da polltica que todos çOes do Presidente Gustavo Loyola. Temos debatido
nós defendemos, assim como o Governo, com objeti- muito intensamente com a atual administração do
vidade, em relação à participação das pequenas, mé- Banco Central. Temos notado boa vontade dos direto-
dias e microempresas - evidentemente, muitas vezes res do Banco Central, particularmente do Dr. Sérgio
a forma de defender pode ser equivocada. Darcy e sua equipe. Hoje, o Poder Executivo participa

Acho fundamental ressaltar, e quero dizer isso e interage neste debate, via Banco Central. Digo isso
particularmente ao Sr. Mylton Mesquita, que precon- porque em alguns momentos esse relacionamento foi
ceitos não existirão. Não podemos dar soluções a to- muito difícil. Hoje há uma compreensão mais nítida de
das os problemas. Certamente não conseguiremos que o Congresso atua como um parceiro. Não esta-
resolver a contento todas as questões ligadas às coo- mos aqui numa situação tripartite, os interessados di-
perativas de crédito, particularmente às cooperativas retos da cooperativa, o Legislativo e o Executivo, re-
tipo Luzzatti. Não sei como será o final destas nossas presentado pelo Banco Central, como Poderes dife-
atividades. Na Comissão de Finanças, temos busca- rentes ou conflitantes entre si. Somos parceiros. Va-
do perseguir uma polltica de resultados. Não pode- mos atuar conjuntamente, o Legislativo junto com o
mos resolver tudo, mas selecionamos alguns temas e Banco Central, que significa o Poder Executivo, mais
vamos persegui-los com muita determinação, a fim as cooperativas de crédito. É esse o sentido desta
de obtermos algumas respostas e algumas soluções nossa audiência.

de interesse da comunidade. Estendi-me muito, mas esse tema é fascinante.
Ainda que gradualmente, temos evoluído. Esta Por isso permiti-me fazer essas consideraçOes, até

Casa tem dado respostas. Já o fez em relação ao fun- no sentido de estimular e aplaudir o trabalho que as
cionamento do sistema bancário, à segurança bancá- cooperativas vêm realizando historicamente neste
ria. Estamos votando a Lei das Sociedades AnOni- PaIs.
mas. Vamos discutir o cartão de crédito, o saldo deve-
dor do Sistema Financeiro de Habitação e outros te- Ocupei por muito tempo a tribuna. Agora, passo
mas sucessivamente. Uma coisa, pelo menos, vai fi- a palavra ao autor do requerimento e também defen-
car clara, e iSSQ eu posso assegurar a V. Sas. em sor dessa polltica de cooperativismo, Deputado Ri-
nome de toda a Comissão: se há preconceito - e eu cardo Berzoini.
acho que não há; sinceramente, acho que há enfo- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Sr.
ques divergentes -, vamos esclarecer as questões Presidente, de maneira alguma senti qualquer inva-
suscitadas e vamos buscar encontrar algum tipo de são do meu tempo, até porque sei que V. Exa. vai ga-
enCé' ilinhamento que possa atender aos anseios da rantir-me bem mais do que o tempo regimental.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas- rico de perseguição por parte do Banco Central a
tro) - Com certeza, Deputado. esse segmento. Há um histórico de preconceito em

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - relação ao papel fundamental que o cooperativismo
:Mas, para a tranqüilidade dos colegas, não me alon- de crédito poderia desenvolver no Brasil, inclusive
garei. para reduzir o desequilíbrio existente entre as empre-

Primeiro, quero registrar que o Diretor do Banco sas bancárias que ofertam créditos e serviços e o
Central, Dr. Sérgio Darcy, tem sido um interlocutor consumidor desse produto, porque é uma relação
atencioso e sempre nos tem atendido com a máxima muito desequilibrada, e todos nós sabemos disso. As
cordialidade e disposição, explicando as intenções e pessoas procuram os bancos quando precisam de
,os objetivos do Banco Central com suas medidas. Re- crédito muitas vezes em situação de sequer poderem
:centemente, estive com S. Sa. no Banco Central, negociar de maneira tranqoila, quanto mais de manei-
londe discutimos a Resolução n° 2.707. De fato, saí ra igual. De um lado está um banqueiro, ou melhor, o
.muito impressionado com a sua disposição mesmo preposto do banqueiro, que, no caso, é um bancário,
para o diálogo e para ouvir os interlocutores. que tem toda a possibilidade de barganha, e do outro

Por outro lado, quero também manifestar minha lado uma pesso? ~ue está precisando de crédito ou
satisfação de ouvir aqui Marconi e Mylton. Conheci para o seu negocIo, ou para resolver um problema
Mylton em 1988. Quando estava fazendo campanha pessoal.
em 1998, percorri os bancos de Guarulhos junto com Por outro lado, não podemos negar que, no Bra-
o Deputado Elói Pietá, que era candidato também à sil, o Banco Central tem uma imagem - permita-me,
reeleição, e visitei a Cooperativa de Crédito de Gua- Sr. Diretor, e acho que temos que ser bastante fran-
rulhos. Na conversa que tivemos naquele dia, impres- cos aqui - na praça, no mercado, na sociedade, de
sionou-me muito o seu empenho e o seu amor à cau- que é um escritório de representação do interesse
sa cooperativista, especialmente à causa cooperati- dos grandes bancos. E não é por acaso que a ima-
vista de crédito. Esse foi um dos motivos pelo qual o gem que se vincula muitas vezes tanto ao Conselho
indiquei ao Presidente. E, no caso de Marconi, por- Monetário Nacional quanto ao Banco Central é a de
que é uma liderança que, com certeza, representa que produz as suas resoluções praticamente por soli-
com muita propriedade o segmento de crédito no coo- citação da Febraban. Digo isso com toda a tranqOili-
perativismo brasileiro. dade porque é o que se ouve na praça; não é a minha

Sou entusiasmado pelo cooperativismo e não opinião, embora conhecida, mas a opinião que se
.apenas o de crédito. Já disse diversas veze~ nesta ouve no mercado, a opinião pública. Não se esperam
Comissão e em outros foros, que sou dirig~nte de do ~anco Central medidas duras em relação aos ban-
uma cooperativa habitacional que, embora jovem, é quelros.
uma das maiores organizadoras de construção de Como disse o nosso Presidente da Cooperativa
moradia em São Paulo. Construímos em apenas qua- de Guarulhos, Mylton, não há nenhuma perseguição
tro anos cerca de quatro mil imóveis - entregamos aos bancos por conta do que ocorreu no Banco Eco-
quinhentos -, com uma redução de custos da ordem nômico, no Banco Nacional e no Bamerindus. Permi-
de 50% em relação a imóveis vendidos no mercado to-me citar os nomes. Não são só esses; há outros
imobiliário, simplesmente porque eliminamos a ga- que quebraram e deixaram prejuízos pesados, devido
nância e a corrupção. A cooperativa administrada ao Proer, para o Tesouro Nacional. São mais de 23 bi-
com eficiência e honestidade elimina aqueles males Ihões de reais que em grande parte não serão ressar-
do capitalismo, do mercado, que de certa forma enca- cidos aos cofres públicos. Uma parte será executada.
recem tudo que consumimos. Evidentemente tam- Ainda há créditos para vir, mas boa parte não retorna-
bém contamos com um tratamento tributário diferen- rá. No entanto, não se vê essa dureza toda com os
te, o que ajuda. Mas o principal é a eliminação da ga- bancos privados. Ao contrário, a Resolução n° 2.707,
nância e de um certo senso de corrupção existente por mais que eu conheça a opinião diferenciada do
em grande parte do mercado imobiliário,privado. Diretor Sérgio Darcy em relação a isso, f1exibiliza a si-

Em relação a esse requerimento 'que propus, tuação para os bancos.
aprovado pela Comissão por unanimidade, impressi- Então, de um lado, mantém-se flexibilização
onou-me muito a resolução do Banco Central e, de para os bancos, que podem cobrar mais tarifas, que
fato, levantando informações, parece-me, não ape- não têm uma política consistente de restrição às altas
nas em relação às cooperativas tipo Luzzatti, mas ao taxas de juros por parte do Banco Central. Faço parte
cooperativismo de crédito em geral, que há um histó- de uma subcomissão desta Comissão de Finanças e
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Tributação que está analisando essa situação, e pos- perfundo premiado". É o fim da picada, com o respeito
50 dizer que já houve interlocução com o Banco Cen- ao uso desse tipo de expressão aqui nesta Comissão.
traI. Então, de um lado, repito, há flexibilização das É o fim da picada, porque fundo de investimento é
normas para os bancos. O Banco Itaú arrecadou em fundo de investimento, sorteio é sorteio. Tentar iludir
tarifas, no ano passado, quase duas folhas de paga- o investidor para aplicar num fundo de investimento
mento - só de tarifas, sem contar a intermediação fi- desse banco espanhol, que é mais um dos piratas
nanceira. Do outro lado, cooperativas tipo Luzzatti, que invadiu o Brasil junto com a Telefônica, com o
que, com certeza, não têm condições financeiras de Santander e outras empresas espanholas de pouca
financiar campanha de Presidente da República, não credibilidade, com sorteio de frigideira, como é um
têm condições de fazer o que os grandes bancos pri- dos casos, automóvel, panela, frigideira, eletrodo-
vados fizeram, e talvez, mesmo tendo, pela caracte- méstico, é, sinceramente, permitir que transforme-
rrstica coletiva, não o fariam, essas cooperativas es- mos o sistema financeiro em algum tipo de camê do
tão sendo perseguidas pelo Banco Central. tipo Baú da Felicidade. E como a' Susep permite a

Não quero transformar esta reunião num debate Tele Sena, o Papa-Tudo, que levou a poupança de mi-
da Oposição, ou num debate de partidos em relação a Ihares de brasileiros para o buraco e assim por diante,
esse tema, mas quero rapidamente fazer algumas então, se há tolerância com isso - e eu defendo que
considerações. Acho que um dos papéis fundamen- não haja, que o Governo seja rigoroso com cassinos
tais da Comissão de Finanças e Tributação é ser um desse tipo -, que haja um tratamento carinhoso e res-
elemento de contraponto a certas tendências infeliz- peitoso em relação às cooperativas tipo Luzzatti, para
mente adotadas pelo Governo. Nesse sentido, por que possamos, de fato, ter um sistema cooperativista
exemplo, na reestruturação da fiscalização do Banco no Brasil que seja um concorrente do cassino financei-
Central, acho que as Comissões de Finanças e a de ro, dos grandes bancos privados e, infelizmente, al-
Economia cumpriram um papel fundamental, ou seja, guns bancos públicos que acabam, pelo conjunto do
abriram uma interlocução dura, porém madura e su- sistema, também entrando nesse cassino para sobre-
prapartidária, com o Banco Central, mostrando em que viver. É esta a ponderação que faço.
tipo de equlvocos estaria incorrendo sob o ponto de 1"'._=_ t' , d éd't é
. --, . . .. ~ que o coopera IVlsmo e cr 10 um

vista da fiscalização do Sistema Financeiro NaCional. d ' t t . d d b '1' N
. " gran e ms rumen o para a SOCle a e rasl eira. o

Acho qu~ as cooperativas Luzz,attl potencl?'- futuro _ quem sabe, daqui a dez ou vinte anos? _,
mente ~odem.vlra se~a ~rande alternativa para o SIS- para os nossos filhos ou para os nossos netos, esta-
t~ma Ftnance~ro BraSileiro. Por quê? Sob o ponto de remos com 30%, 40% ou 50% do sistema financeiro,
vista .econOml~o, no mo~ento presente, talv~~ com como acontece em pafses desenvolvidos da Europa,
uma ImportânCia econômica m.enor, porque eVI ente- ocupados por cooperativas e por bancos cooperati-
mente são. poucas, no seu u~lverso, e prestam rele- vos. Acho que essa deveria ser a meta de um Gover-
vante serviço às sua~ c~mun~dades, mesmo se,m ter no que tem responsabilidade com o futuro do seu
um peso especifico SignificatiVO no quadro nacional. ..
Serviriam até para coibir abusos dos bancos, até para povo. Caso contrário, daqu~ a alguns anos terem?s
que haja concorrência de fato, porque não há concor- três ou quatro .bancos, P?sslvelmente nenhum na~'o-
rência no setor bancário entre bancos privados. Os nal, ~u um nacl.onal e mais trê~ ou qu~tr? estrangeIros
bancos privados agem de maneira muito combinada. dominando o sistema financeiro brasileiro, tomando a

. poupança e cobrando tarifas cada vez mais pesadas.
Então,. quero fazer este apelo. deve.mos tratar Se não houver concorrência e se ela não vier de bai-

as cooperativas com o mesmo peso pOIftICO. Quero xo do Sistema Cooperativo de Crédito o sistema fi-
fazer um apel~ para que o Banco Central ou~a a pon- na~ceiro brasileiro não terá futuro. '
deração dos diversos Deputados desta Comissão no ..
sentido de que possamos rever essa resolução e, MUito obrigado. (Palmas.)
mais do que isso, abrir um fórum privilegiado entre as O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas-
cooperativas de crédito e o Banco Central, para anali- tro) - Para efeito operacional, vamos prosseguir com
sar medidas que possam estimular o crescimento do as intervenções dos Parlamentares. A cada grupo de
setor. três, franquearemos aos nossos expositores a pala-

Vejo também com tristeza a tolerancia do Go- vra para algum comentário sobre o assunto. Temos
vemo com Papa-Tudo, Tele Sena, Poupa-Ganha. seis Parlamentares inscritos. Concedo a palavra, en-
Agora, o Banco BBVA está lançando - não sei qual é tão, seguindo essa sistemática, ao segundo Deputado
a posiçêo do Banco Central sobre isso - um tal de "hi- inscrito, Coriolano Sales.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 31055

O SR. DEPUTADO CORIOLANO SALES - Sr. pança local, da formação da poupança local, para ge-
Presidente, inicialmente quero congratular-me com o rar emprego e renda, e, em conseqOência, desenvol-
Deputado Ricardo Berzoini pela convocação desta vimento econômico e social para as pequenas e mé-
audiência pública, que reputo da máxima importên- dias comunidades no Brasil.
cia, embora o volume financeiro envolvido seja muito Há uma outra incompreensão nesse processo,
pequeno, mas o sentido social desta audiência é mui- e até hoje o Banco Central não conseguiu conven-
to importante para o cooperativismo de crédito. cer-me. O Brasil tem hoje 1.700 Municípios sem

Quero também cumprimentar V. Exa. e agrade- agência bancária - informações do próprio Banco
cer as suas manifestações acerca do nosso trabalho Central. Se o País tem 1.700 Municípios sem agência
em torno do cooperativismo de crédito, o que faço bancária, algo de grave está acontecendo no sistema
convencido de que é uma alternativa econômica ex- da organização bancária do Brasil. No mínimo, esse
traordinária para o desenvolvimento econômico e so- sistema bancário não está sendo indutor do desen-
cial do Brasil. volvimento econômico do Brasil. É preciso fazer uma

Quero agradecer também ao meu amigo frater- reflexão, e não há ninguém melhor para analisar isso
no, Marconi, suas manifestações, e cumprimentar o do que o próprio Banco Central, na minha opinião.
Presidente da Cooperativa de Crédito de Guarulhos. Temos hoje cerca de 1.300 cooperativas de cré-
E, por último, quero cumprimentar o Diretor Sérgio dito, um número absolutamente inexpressivo. Isso
Darcy, que, na minha opinião, explicou bem a ques- não representa nem 1% dos ativos bancários do Bra-
tão, sob o ponto de vista do Banco Central. sil. Então, que tipo de concorrência predatória poderi-

Acho que estamos num debate com o Banco am as cooperativas oferecer ao sistema bancário bra-
Central do Brasil, com o Governo, que já é antigo, sileiro? Isso é algo incompreensível. Hoje os ale-
mas que precisa, efetivamente, ser aprofundado. Não mães, como o nosso diretor muito bem sabe, dispõem
é apenas uma questão de legalidade que estamos de 19.800 agências bancárias cooperativas, que são
discutindo aqui. Se fosse de legalidade apenas, tal- cooperativas, embora tenham o nome de banco, por-
vez as cooperativas Luzzatti devessem recorrer à que a lei alemã permitiu que as cooperativas de crédi-
Justiça para manter o seu-direito de funcionarem, por- to,- tantocto-modeloRãífi'elsenoaMen como do Volk-
que elas foram constitufdas legalmente. Elas funcio- sbanken, pudessem organizar-se com o nome de
nam em cima de preceitos estritamente legais que banco. São 19.800, caminhando hoje para um trilhão
lhes foram oferecidos, e uma empresa privada não de dólares de ativos financeiros. E é o segundo ele-
pode ser cancelada, pura e simplesmente, por uma mento do ranking bancário daquele pafs.
ordem do Governo. Então, acho que a questão legal Então, não posso entender esse nível de dife-
não é o que estamos querendo discutir aqui. O que renciação-que-o-Governo-brasileiro estabelece naSl:la-

estamos querendo discutir é o aspecto relevante, do política de gerar o desenvolvimento econômico das
ponto de vista do desenvolvimento social, desse tipo pequenas e médias comunidades do Brasil. Como?
de banco, um banco local, com jurisdição definida. Aí Com correspondente? O que é que esse correspon-
há uma diferenciação fundamental em relação ao sis- dente vai fazer efetivamente em relação à política de, ---
tema bancário, porque o Brasil tem essa prática caóti- desenvolvimento econômico do Brasil? Vai sugar ain-
ca, no seu sistema bancário, de criar um pequeno da mais a poupança dos pequenos e médios Municí-
banco em São Paulo e operar no Amazonas, operar pios do Brasil e levá-Ia para os grandes centros bco-
em São Paulo, operar no Rio Grande do Sul. Isso é nômicos, aumentando a pobreza e a miséria. Outro
caótico. dia, eu disse no Banco Central exatamente isso: que

Isso é diferente do que ocorre nos Estados Uni- essa política que está sendo desenvolvida vai ampliar
dos com o sistema bancário americano, que, como o os índices de pobreza e de miséria nas pequenas e
Diretor Darcy sabe, chegou a ter 55 mil pequenos médias cidades do Brasil. E nós Parlamentares te-
bancos populares, bancos locais, bancos de jurisdi- mos a obrigação de nos levantar para dizer ao Gover-
ção localizada, que abrangiam um, dois, três, quatro no que essa política está errada, não favorece nin-
Municfpios. E estou falando de banco. Não estou fa- guém, não favorece o País.
lando das cooperativas americanas de crédito, as Então, não posso compreender como o Gover-
credit union, que são outra coisa. Então, não estamos no estabeleceu e continua estabelecendo essas dife-
discutindo isso aqui. Acho que há uma diferenciação. renciações. Se as cooperativas não têm uma capitali-
O Banco Central deveria levar em consideração o pa- zação adequada - e esse é o fulcro da posição do
pel que um banco local pode cumprir em favor da pou- Banco Central, na palavra do Diretor Sérgio Darcy -
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para fazer captação de depósitos, estudemos uma mente fundamental para o desenvolvimento de qual-
outra fórmula. Por que então não implantar as coope- quer país.
rativas regionais abertas, com uma jurisdição maior? O que queremos, Sr. Diretor, neste debate, é re-
Não essa jurisdição que o Banco Central está propon- tomar aquela discussão que acho essencial para en-
do, de 500 mil pessoas, porque essa é uma jurisdição contrarmos um caminho. Acho que esta não pode ser
muito pequena para uma cooperativa de crédito de uma discussão maniqueísta, em que só o Banco Cen-
tipo regional. Estudemos outra fórmula. trai tem a verdade. Acho que devemos abrir esta dis-

O Banco Central não quer as cooperativas de cussão para que a sociedade possa participar, sobre-
crédito abertas, como fizeram na Alemanha, ou a Ii- tudo o Congresso Nacional. Participar, porque até
berdade de organização que se deu, nos Estados hoje não se conseguiu fazer a regulamentação do art.
Unidos da América, de atuação da cooperativa, liber- 192, e sabemos exatamente por que nao se conse-
dade de organização com autonomia definida dentro guiu; isso não é um segredo de polichinelo. O Gover-
do estatuto da cooperativa. Nos Estados Unidos é as- no nunca quis fazer essa regulamentação. Se quises-
sim, o nosso diretor sabe: há cooperativas fechadas, se, já teria feito. Então, na minha visão, o que o Banco
como a Nave, a maior cooperativa de crédito dos Central poderia fazer no sentido de contribuir para o
Estados Unidos da América, que tem 12 bilhões de deslinde dessa questão seria exatamente retomar um
dólares de ativos financeiros. Essa cooperativa foi or- grupo de trabalho com a participação do Congresso
ganizada apenas por sete pessoas com 35 dólares, Nacional. E aí poderia entrar a Comissão que V. Ex·
inicialmente. Então, ela é uma cooperativa fechada preside, nobre Presidente, indicando, inclusive, mem-
dentro das regras do modelo americano, mas há mi- bros desta Comissão para participarem desse grupo
Ihares de outras cooperativas abertas nos Estados de trabalho.
Unidos, inteiramente abertas, que operam tanto na Não é tolerável que em um pais como este,
área urbana como na área rural. imenso e extraordinário como é o Brasil, que não é

A última vez que estivemos nos Estados Unidos um país qualquer, e sim um dos maiores e mais im-
para ver o funcionamento das cooperativas de crédito portantes países do mundo, embora tenha esses in-
americanas, fiz questão de ir a uma cidade pequena, dicadores terrlveis de pobreza, é um dos maiores paí-
no interior dos Estados Unidos, para ver exatamente ses do mundo -, continue com 70% da sua população
como funcionava uma cooperativa de crédito rural. sem conta em banco. E se adicionarmos a isso os do-
Pois é, a cooperativa era inteiramente aberta. E quan- nos de cadernetas de poupança, são 85%. Entao, Sr.
do voltamos para Madison, participamos de uma lon- Presidente, a minha proposta é para que Banco Cen-
ga reunião com o Conselho Mundial das Cooperati- trai retome a criação de um grupo de trabalho para
vas de Crédito, onde tivemos a informação detalhada discutirmos esses aspectos não apenas das coopera-
de que a maioria das cooperativas de crédito rural dos tivas Luzzatti, mas das cooperativas de crédito em
Estados Unidos são inteiramente abertas e operam geral, entendendo que elas serão um instrumento ex-
de acordo com a regra do estatuto. traordinário para o desenvolvimento do Brasil, pela

Então, acho que esse era um modelo de organi- formação de poupança local, na base da sociedade
zação que poderlamos perseguir no Brasil: de livre or- brasileira. (Palmas.)
ganização e de autonomia, que está consagrada na O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel
Constituição Federal, embora em relação às institui- Castro) - Muito obrigado, Deputado Coriolano Sales.
ções financeiras tenha remetido para o art. 192 da Quero apenas dizer que V. Ex! antecipou uma suges-
Constituição para a regulamentação, sabemos disso, tão que me tinha ocorrido fazer ao Diretor Sérgio
mas o Banco Central hoje tem livre autonomia para Darcy, aqui presente, para que levasse ao Banco
determinar essa organização nas regras da Lei nO Central, essa sugestão de realizarmos em breve um
4.595. seminário mais técnico, do qual participaríamos. E

Então, não posso entender como um país com acresço a essa minha sugestão a de V. Ex! no sentido
mais de 60 milhões de pobres e miseráveis, de pes- de transformar isso em um grupo de trabalho. Pode-
soas vivendo abaixo da linha de pobreza, permite-se ríamos começar com um evento do tipo seminário,
o luxo de dizer que a sociedade não pode organi- passar uma manha ou um dia inteiro debatendo, e dar
zar-se na sua base para prover-se de crédito. Crédito, uma seqOência.
para mim, hoje é um direito humano. A sociedade que Quero alertar que estamos muito abertos em
não dispõe de crédito vai viver sufocada e condenada relação ao prazo, pelo autor, e pela luta histórica do
à pobreza e à miséria. Essa é uma questão absoluta- Deputado Coriolano Sales nesse setor. Temos mais
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quatro deputados inscritos, mas acabamos de rece- Estive no Canadá com o Deputado Edinho Bez
ber um aviso para que os parlamentares presentes e outros Deputados, onde observamos que a legisla-
que não fizeram - é o meu caso - registro da presen- ção do cooperativismo de crédito não se aplica ao sis-
ça para efeito de quorum regimental o façam agora. tema financeiro. O sistema de regulamentação e de
Vamos dar seqüência, mas peço aos próximos depu- fiscalização é outro. Nos Estados Unidos não é dife-
tados inscritos maior brevidade. rente. A legislação que se aplica às cooperativas de

Com a palavra Deputado José Pimentel. crédito, de ~iscalização .e de regulam~ntação é dife-
, rente da legIslação do sIstema financeiro. E, para va-

O SR. DEPUTADO JOSE PIMENTEL - Sr. Pre- riar tanto no Canadá como nos Estados Unidos o
sidente, Senhor Expositor, S~ ~ Srs. ~eputados, es- lobby dos banqueiros também é muito forte em cima
pero ~ue o Dr. M~lton MesqUita continue com sua das cooperativas. Só que aqui no Brasil o lobby dos
energia para nos.ajudar a.re~olver esse gra~e proble- banqueiros tem endereço certo. E muitas vezes uma
ma das cooperatlva~ braSIleiras, que, acredIto, é uma instituição que deveria defender os interesses do Bra-
das formas que tenamos para começar a alavancar sil fica do lado na verdade dos interesses desses
no~sa economia. A juventude das ~uas i~éias anima grandes banco~. Basta ver ~s Proer da vida, que fa-
mUito esta Casa, e espero que V. S- continue sempre zem referência a isso.
nessa batalha. S t' é d' ã d' B. e IV ssemos con IÇ o e cnar, com o anco

Quero começar reglstran.do .que em 19.98, no Central, esse grupo de trabalho, e também, Sr. Pr~si-
mês de dezembro, 1.944 mUnlclplos no Brasil esta- dente, na Comissão de Finanças e Tributação, idênti-
vam d~sassistidos ~e agências bancárias. De ?507, co grupo de trabalho para enfrentarmos esse debate,
3.563 tinham agênCIas ou postos e 1.944 não tinham seria posslvel sair dessas amarras às quais hoje esta-
nada. E mais grave: quando analisamos a população mos presos.

por agência ba~cária, .nas r~giõe~ Norte e Nordes~e Sou um daqueles que integram a Comissão que
temos ~ma média de vinte mIl ha~ltantes PO! a~êncl~ regulamenta o art. 192. E sou capaz de dizer: com o
bancán~, enquant~ em ~utras regiões esse Indlce cal atual sistema político brasileiro, jamais o art. 192 será
para seis a sete mil habitantes. regulamentado. Por melhor que seja o nosso Relator,

Em julho de 1999, o Banco Central baixou uma por mais boa vontade que tenham os membros da-
resolução determinando que 21 estados das regiões quela Comissão, no máximo vamos chegar a um
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para fechar os seus novo relatório, mas ele jamais será votado no Plená-
negócios de proteção da defesa do consumidor, do rio desta Casa, porque forças externas não permiti-
poupador, do tomador de empréstimos, teria que se rão. Já passaram por ali vários outros Relatores. Não
deslocar para Belo Horizonte, Minas Gerais. Com quero de forma alguma desestimular o Deputado Edi-
essa medida, toda a rede de agências do Banco Cen- nho Bez, mas a experiência que temos tido nestes
trai no Pará, em Fortaleza, na Bahia, entre outras ci- onze anos, acompanhando a regulamentação desse
dades, ficaria fechada. Em outras palavras, para o artigo, permite-nos dizer que essa matéria ali não
Banco Central, o sistema financeiro brasileiro ficaria será regulamentada.
da Serra da Mantiqueira para baixo. Para cima, eram E o Supremo Tribunal Federal já decidiu: o art.
os outros. 192 pode ser regulamentado em parte, por capítulos

Graças a Deus, com a interferênç!a da Comis- ou por grupos temáticos. E, no caso do cooperativis-
são de Finanças e Tributação, com o papêkio.Depu-- ~"l0, poderlamos regulamentar isso independente-
tado Manoel Castro e outros, conseguimos em parte ménte da regulamentação global do art. 192. Essa
mudar isso aqui. Depois de uma longa reunião e de decisão do Supremo foi resultado de uma ação decla-
vários debates, felizmente houve um pequeno recur- ratória'de inconstitucionalidade que ajuizamos contra
so, temporário, mas tenho convicção de que essa si- medidas provisórias do próprio Executivo, que, em
tuação das cooperativas só será resolvida quando parte, regulamentava o que ali estava. Perdemos,
conseguirmos apartá-Ias da área de atuação do Ban- mas pelo menos conseguimos abertura para que pos-
co Central. Não podemos nunca permitir que coope- samos enfrentar esse debate. Da mesma forma, hou-
rativa de crédito esteja subordinada à mesma legisla- ve uma outra decisão, quando se discutiu os juros de
ção de fiscalização, de regulamentação e de tributa- 12%. Portanto, temos mais de uma decisão do Supre-
ção do sistema financeiro, porque elas não fazem mo Tribunal Federal declarando que é possível regu-
parte desse mundo, fazem parte de outro mundo, lamentar o art. 192 independentemente da regula-
como acontece no resto dos outros países. mentação global ali prevista.
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Também compreendo que, com a privatização dade. Sou funcionário do Banco há 33 anos e Diretor
dos bancos públicos estaduais, que funcionavam desde a época do Presidente Gustavo Franco. E ago-
como um grande instrumento de poupança regional ra, com o Presidente Armínio, complementando o tra-
ou estadual e estão desaparecendo do cenário eco- balho anterior, avançamos muito na área de normas.
nOmico brasileiro, em face da privatização e da inte- Quando falo de experiência internacional, refiro-me, e
gração a grandes bancos privados, nacionais e inter- também em relação ao que Marconi comentou, a nor-
nacionais, as cooperativas de crédito preencheriam mas internacionais.
espaços na nossa economia, impedindo exatamente Trouxemos para o País normas sobre risco de
que a poupança local continuasse migrando para ou- crédito, risco de mercado, risco de câmbio, risco de
tras regiões. taxa de juros, participação societária, variação de cré-

Sou de uma região que transfere riquezas, o ditos. São normas bastante prudenciais, nem todas
Estado do Ceará. Tive o cuidado de observar quais de interesse direto dos bancos, como foi dito. Algu-
são os financiamentos dos bancos privados naquele mas contaram com a resistência de várias instituições
Estado. Pode-se contar nos dedos. Não existe finan- financeiras. São normas rígidas, que trazem muito
ciamento privado que efetivamente alavanque nossa mais segurança para o sistema financeiro.
economia. Noventa e seis por cento da agricultura do Em relação ao que o Deputado Ricardo Berzoini
Estado do Ceará é financiada por banco público. Em comentou, realizamos recentemente uma reunião
relação ao comércio, por exemplo, 87% do capital de para discutir a Resolução nO 2.707, que trata dos cor-
giro está em banco público, neste ano de 2000. E es- respondentes, e é uma filosofia de trabalho que de-
tou citando um dos Estados mais promissores da re- fendo - devo defendê-Ia na próxima semana, talvez,
gião Nordeste. aqui no Congresso. Ele não está presente, mas ele

Isso consta também do relatório da Busalen, mesmo naquele momento disse: "Se for uma nor-
empresa de auditoria e consultoria que faz um estudo ma..." E eu disse: "Essa norma não foi feita por solici-
de reestruturação dos bancos oficiais federais. Diz tação de ninguém do sistema financeiro; fomos nós
esse relatório que banco privado no Brasil só opera que fizemos, estudamos e implantamos aqui no Bra-
quando compra títulos da dívida pública. É um mero sil. Não houve solicitação de nmguém".
repassador de dinheiro da linha FAT, Finame ou de Acho que essa imagem deveria mudar. A ima-
outras fontes. O seu capital próprio normalmente não gem é criada pela sociedade. Não vejo o Banco Cen-
está no sistema que alavanca nossa economia. trai como escritório interno dos grandes bancos.

Por isso defendo o sistema de cooperativismo. Quem tem Visto a atuação da Diretoria do Banco Cen-
Acredito que é possível fazer a regulamentação inde- trai pode ver claramente uma definição, não ao con-
pendentemente do art. 192 como um todo. Acho que trário, de que as nossas regras são baixadas e deter-
deveríamos enfrentar a questão da fiscalização, da minadas com o fim de proteger o poupador e o investi-
regulamentação, da atuação e da tributação para dor, e não com o fim de agradar aos grandes bancos.
apartar do Banco Central. O Banco Central cuida de Isso é algo que queria comentar.
grandes bancos. A poupança popular não pode ficar O Deputado Ricardo Berzoini também mencio-
ali, porque os interesses do Banco Central aqui e em nou as altas taxas de juros.
outros lugares, infelizmente, não são os interesses Posso dizer que estamos mantendo no Banco
maiores da população brasileira. Central um acompanhamento e adotando medidaH

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas- que hoje já representam, como o Presidente Arminio
tro) - Como decidimos anteriormente - e foram três Fraga muito tem dito à imprensa, Deputado Luiz Fer-
intervenções substantivas - vou conceder a palavra nando, a diminuição do spread bancário.
ao Diretor do Banco Central Dr. Sérgio Darcy, que Estamos procurando, cada vez mais, adotar
dará prioridade a essas intervenções feitas na mes- medidas que forneçam condições à população para
ma direção dos dois expositores representantes das que possa escolher melhor o seu banco. Estamos di-
cooperativas. Acho que o debate se dará mais efeti- vulgando cada vez mais as taxas praticadas pelos
vamente em relação ao Banco Central. Depois pas- bancos, não as limitando, mas dando-lhes transpa-
saremos para os três últimos parlamentares inscritos. rência, procurando fazer com que a sociedade brasi-

Dr. Sérgio Darcy com a palavra. leira conheça as taxas praticadas por seus bancos e
O SR. SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES -Ini- possa decidir como trabalhar.

cialmente, gostaria de fazer alguns comentários so- Pelos comentários que ouvi, o Deputado Mano-
bre o que ouvi a respeito do Banco Central como enti- el Castro observou muito bem a questão do corres-
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pondente. Desde que fizemos a resolução, procu- Não. Os senhores deveriam ouvir diversas entidades
rou-se criar uma imagem negativa - não sei por que - de classe do cooperativismo, porque elas podem com-
de que seriam registradas como correspondentes do provar ou, pelo menos, corroborar que em algum mo-
Banco Central padarias e outros estabelecimentos do menta houve significativo avanço com a Resolução
tipo. Isso não foi objetivo e, na prática, não está sendo 2.608, dentro do que o Banco Central entende ainda
objetivo também. A responsabilidade do banco no salutar para o cooperativismo de crédito no Brasil.
credenciamento é muito grande - deixamos claro A questão, como o Deputado Coriolano disse, é
isso. Os bancos não estão credenciando qualquer en- se essa visão do Banco Central é correta. O Congres-
tidade como correspondente. so tem grande importância nesse debate. O Deputado

A intervenção do Deputado Coriolano deixou Edinho Bez está como Relator do art. 192.
um ponto interessante para discussão: a captação de Quanto ao que foi levantado pelo Deputado
poupança nas comunidades menores e sua transfe- José Pimentel, é importante, porque sempre se diz
rência para outras regiões. Isso é algo sobre o que se dentro do Governo e do Banco Central que o art. 192
deve pensar, mas não pelo fato de que o correspon- hoje não pode ser regulamentado em partes. Esse foi
dente seja contratado de forma irresponsável. Isso um ponto levantado e sobre o qual seria relevante ter-
não está acontecendo. As normas do Banco Central mos também fundamentos. Sempre se diz necessário
são muito rígidas, e os bancos não estão seguindo regulamentá-lo como um todo.
esse caminho. Há realmente tendência de fecha- O Banco Central nunca fugiu ao debate sobre o
menta c\e agências de bancos nessas praças. E o art. 192. Todos os Presidentes do Banco Central sem-
Deputado José Pimentel acabou de comentar o fato. pre se interessa~am muito pelo tema e muito o deba-

Agora, um ponto interessante para o qual cha- teram. Todos apresentaram sugestões ao Congres-
mo a atenção dos senhores e que tem relação com o so. Poderia enumerar todos os Presidentes, inclusive
que estamos discutindo é o de que o número de o Dr. Gustavo Franco se interessou bastante, o Presi-
agências bancárias e de bancos tem diminuido de dente Arminio também tem grande interesse no deba-
1994 até hoje, pelos dados do Banco Central, mas o te a esse respeito.
número de cooperativas de crédito tem aumentado Sobre termos uma regulamentação separada,
significativamente. Isso quer dizer que há nítida ex- hoje o Banco Central tem de se ater às leis em vigor.
pansão do número de cooperativas, como o Deputado A linha do Banco Central tem sido a de que a coope-
Coriolano destacou, o que rea,lmente não representa rativa de crédito deve circunscrever-se aos associa-
muito em termos de quantidade, de volume. A expan- dos que a integram e na forma como determinado
são do número de instituições do gênero é muito pro- pela Resolução n° 2.608. Essa resolução abriu muito
piciada também pelas novas nprmas da Resolução n° a forma e o entendimento do que é o quadro de asso-
2.608. ciados. Antes, era muito mais restrito, e quem acom-

Outra defesa que faria, um pouco an passant, panha toda a regulamentação do Banco Central sabe
pelo tempo disponível, é relativa ao fato de que tenho disso.
muita isenção naquilo que faço no Banco Central. Qu- Reconhecemos a importância do papel das coo-
ando discuto a Resolução nO 2.608, preciso deixar perativas de crédito na disseminação do crédito no
claro que há todo um histórico de estudo no Banco País - isso é inegável-, e elas podem contribuir muito
Central. mais ao longo do tempo. Discutimos o modelo, por-

Foi mencionado o que o Presidente Gustavo Lo- que hoje o Banco Central entende correto o que está
yola teria dito das Cooperativas Luzzatti. Eu e o Dr. na 2.608. Com isso, temos o modelo Luzzatti, que an-
Gustavo trabalhamos juntos durante muitos anos, fui tes da 1.914 já se identificava como modelo aberto
subordinado a ele, criamos o Departamento de Nor- demais para o que se queria e um modelo preconiza-
mas, em 1985, gosto muito dele, ele é uma pessoa do pelo Banco Central, hoje consubstanciado na Re-
muito amiga. A Resolução nO 1.914 é exatamente da- solução nO 2.608.
quela época, quando o Gustavo estava no Banco Então, estamos no ponto principal do debate: a
Central, e já demos um grªooe passo. figura Luzzatti versus a figura da cooperativa de crédi-

Discordo um pouco do Marconi - estou mistu- to, criada na forma da 2.608. O que está em debate
rando as respostas porque estão vindo à minha cabe- no Banco Central, junto com a minha equipe - ainda
ça vários fatos - e de todos os meus companheiros não levei para a Diretoria -, é a questão do capital mí-
de viagem à Alemanha com relação ao fato de que nimo, que levantamos como forma de fortificara siste-
demos um passo para a frente e talvez dois para trás. ma de cooperativas.
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Quanto à qualificação profissional, comentada implementar de imediato em nosso Pafs. As regras
pelo Sr. Mylton, o Banco Central voltou a exigi-Ia clara- credenciais que estamos trazendo sí:lo muito importan-
mente das instituições financeiras. É uma regra da atu- tes, estão fortalecendo o sistema. São regras creden-
ai Diretoria também. Essa qualificação profissional fi- ciais aplicadas ao sistema de cooperativismo, como,
cou muito porconta das instituições financeiras, e reto- por exemplo, a variação de crédito - e está na Resolu-
mamos esse conselho de qualificação profissional. ção nO 2.082, de grande relevência para o cooperati-

Continuo entendendo a questão Luzzatti ainda vismo e que deveria ser aplicada por todas as coope-
sob apreciação do Banco Central, que diverge do rativas, inclusive pelas Luzzatti, nos seus créditos,
nosso direcionamento. Vou levantar a questão jurrdi- apesar do conhecimento de todos os associados.
ca no Banco Central, antes de chegarmos ao debate Cada ponto desses merece aprofundamento,
maior sugerido pelo Deputado Coriolano, mas esta- uma discussão.
mos tratando de treze cooperativas, restringindo o Encerro minha intervenção, esperando as ou-
conceito. Podemos falar no conceito amplo de coope- tras observações dos Srs. Deputados.
rativas abertas ou não, mas, restringindo o conceito à O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro)
discussão, estamos tratando de treze num universo - O Dr. Marconi pede para também fazer uma breve
de 1.300 cooperativas, número que tem crescido e se observação.
adaptado às normas da 2.608 com bastante rapidez. Antes, porém, quero alertar os Srs. Deputados

Estamos propondo a criação de um fundo ga- para o fato de que estamos sendo chamados para a
rantidor de crédito. Isso já está em andamento, pois já votação das matérias constantes da Ordem do Dia.
foi implantado, pelo que eu saiba. Ainda vou receber Há três Parlamentares inscritos. Vou conceder a
a demonstração de como funciona esse fundo. palavra primeiro ao Dr. Marconi e, depois, temos de

Foi indicada pelo Deputado Manoel Castro a decidir se suspendemos ou encerramos a reunião,
idéia de criação de um grupo de trabalho elou a reali- porque a votação do plenário deve ser prolongada, e
zação de um seminário. O Banco Central está à dis- ficaria difrcil o vai-e-vem dos Srs. Deputados. Pedirfa-
posição para participar de qualquer desses eventos. mos então aos Parlamentares inscritos que fizessem

Em todos os momentos, já há alguns anos, pra- suas observações por escrito, e nós as encaminha-
ticamos isso, sentamos à mesa com o sistema de co- ríamos ao Banco Central.
operativas, discutimos todos os artigos, todos os pon- Antes dessa decisão, passamos rapidamente a
tos, e "divergtmos. Mas entendo que muitos" pontos palavra a6Ut:-Marconi, que gos"lari"aae lazer um co-
avançaram e muitos foram regulados da forma como mentário sobre as intervenções realizadas.
o sistema pediu. Estamos estudando o aprimoramen- O SR. MARCONI LOPES DE ALBUQUERQUE
to dos bancos cooperativos, criados por solicitação - Bem rapidamente, Sr. Presidente. O sistema de co-
do sistema, mas ainda não tivemos oportunidade de operativas de crédito no Brasil reconhece - anotei
discutir ponto a ponto. A Diretoria do Banco Central aqui - os avanços que a 2.608 trouxe, até porque dela
está discutindo já no seu âmbito, no colegiado. a participamos, e muito do que está nessa resolução foi
questão dos bancos cooperativos e da expansão dos fruto de proposta nossa acatada pelo Banco Central.
objetivos. É evidente que existem artigos da resolução que re-

Todos esses pontos estão em andamento no presentam efetivamente passos para trás e jogam
Banco Central. Mas a visão da entidade é de prudên- contra o sistema.
cia, de proteção da poupança popular. Não falei s6 no Vou citar dois. Primeiro, a resolução obriga que
passado, falei muito no passado, mas também no as cooperativas de crédito, quando um associado vai
presente e no futuro do cooperativismo. fazer seu depósito, informem por escrito ao associa-

Acabei de voltar da Irlanda. Tenho aqui recorte do que o seu depósito não está garantido pelo FGC.
de jomal que posso passar para o Deputado Coriola- Pergunto: quando isso foi decidido nos bancos? Qu-
no. Segundo esta nota publicada na primeira página ando? Nunca. E os bancos informam quando a pes-
de um jornal, o cooperativismo de crédito está ocu- soa aplica 30, 40 mil, que só 20 mil estão garantidos?
pando o espaço deixado pelas agências bancárias fe- Não sei. Este é um ponto.
chadas. Estou verificando como é a cooperativa de O outro é que os critérios de diversificação de
crédito também na Inglaterra assim como em outros risco que estão na 2.608 são os mesmos para a cen-
pafses. trai e para singulares. Isso apontamos também como

Temos de aproveitar tudo que há de mais avan- uma das nossas reivindicações para que fosse revis-
çado nos outros parses e que não podemos, contudo, to, porque implode o sistema hoje constituído no
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Pars, em que a central tem papel fundamental. E se o ta-feira, participei de encontro em Fortaleza, com 450
critério é o mesmo, as pequenas e médias centrais pessoas sentadas, um debate realmente importante.
serão sempre desenquadradas com relação aos cri- Atrasamo-nos porque houve um entendimento entre
térios de risco. Esse é, portanto, outro passo atrás. a Comissão - e o Presidente Manoel de Castro sabe

Tenho certeza - volto a dizer - de que o Banco disso -, o Presidente Michel Temer e as Lideranças
Central vai refletir e vai realmente adequar a resolu- de todos os partidos desta Casa no sentido de priori-
ção às reais necessidades do sistema, para que ele zarmos a reforma tributária, mas não paramos os
possa crescer adequadamente. nossos trabalhos. Tanto é verdade que eu, os Depu-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas- tados Coriolano Sales e José Pimentel, assim como o
tro) - Peço então aos Srs. Deputados que se cinjam a próprio Diretor Sérgio Darcy e o Marconi, aqui presen-
considerações objetivas. É conhecida a posição dos tes, além de tantos outros companheiros e segmen-
parlamentares que intervirão agora. tos já participamos de estudos fora do Pars.

Quero antecipar ainda a decisão de que a Co- Já visitei onze parses, a fim de estudar seus sis-
missão vai constituir um grupo de trabalho - e vamos temas financeiros. Então, está valendo, é oportuno,
discutir com os parlamentares interessados no as- estamos discutindo e aprimorando. É importante a
sunto a melhor forma de darmos seqOência ao traba- continuidade do trabalho, embora não conclusivo,
lho realizado na tarde de hoje. dos últimos dez anos, porque assim se cria o debate e

Deputado Edinho Bez com a palavra. pessoas importantes dele participam, como, por
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ - Sr. Presi- exemplo, aconteceu hoje. É importantrssimo para o

dente, Deputado Manoel Castro, senhores convida- nosso trabalho.
dos representantes do cooperativismo de crédito, E quero dizer que sou de acreditar nas coisas.
amigo Marconi, Mesquita, Diretor do Banco Central, Quando fui candidato a Deputado Estadual, ninguém
nosso amigo Sérgio Darcy, demais parlamentares, o acreditava na vitória, nem o meu partido. Da lista dos
tempo não nos permite fazer a série de observações candidatos prováveis, nunca participei, e nunca fui o
que gostarramos, não as farei em função da brevida- último colocado. Depois, veio a candidatura a De-
de solicitada pelo Presidente, porque já estamos qua- putado Federal e, novamente, ninguém acreditava.
se em processo de votação no plenário. Quando do segundo mandato, havia quatro parla-

ApeRas gostaria de tecer algHAS-OOmentários. mentares do partido, dentre eles o Vice-Governador,
Primeiro, entendo de fundamental importância o tra- e ficaram todos de fora. Elegi-me porque acredito no
balho da Comissão Especial que trata da reforma do meu trabalho e no desta Comissão, não me interessa
sistema financeiro, mais especificamente da regula- o que os outros pensam.
mentação do art. 192. As vezes, escuto que a Comis- Por isso, entendo importante continuarmos o
são funciona há dez anos, tempo em que por ela pas- trabalho e o debate. Existem deputados assrduos às
saram grandes lideranças desta Casa na condição reuniões - e aqui vejo alguns, sem discriminar quem
ôe -Presidentes e Relatores, e que não se chegou a quer que seja. Vai depender mais de acreditarmos no
resultado final. Costumo dizer que muitas coisas boas nosso trabalho.
aconteceram durante a vigência desta Comis- Quanto ao cooperativismo, é óbvio que com a fi-
são-Diretora, e o próprio Banco Central - temos de losofia do fechamento de bancos estaduais, principal-
reconhecer - foi sensrvel algumas vezes quanto às mente nos pequenos municípios, onde não há salário-
discussões e audiências públicas ocorridas. e renda suficientes, onde não há interesse em man-

Eu, que fui Vice-Presidente desta .Comissão no tê-Ias segundo a filosofia de trabalho dos bancos priva-
mandado anterior e participei de muit~s reuniões no dos, fecham as agências, e as pessoas ficam desas-
Banco Central, sei que muita coisa foi alterada, Presi- sistidas. Não é possível que nós, a nona economia
dente Manoel Castro, independenteme~t~ de votar- mundial, o sexto mercado de automóveis e de autope-
mos aqui ou não. Então este debate é fundamental, ças do mundo, permitamos que um município fique de-
porque dele participam pessoas importantes do se9- sassistido, sem um estabelecimento de crédito.
menta financeiro nacional, como a Diretoriado Banco A forma que estamos encontrando nessas dis-
Central, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Fede- cussões para fazer com que todos os pequenos mu-
rai, a 5usep, Seguradoras, CVM, Fenacor, enfim, nicípios sejam assistidos é a de utilizar cooperativas
uma série de segmentos do sistema financeiro. de crédito. Assim todos os cidadãos podem ter aces-

Eu mesmo já fui convidado e participei de pales- so ao crédito, para pôr em prática suas filosofias e ini-
tras em São Paulo, Curitiba e Manaus. Ainda na sex- ciativas, constituírem suas empresas.
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Nessa linha de raciocfnio, a Diretoria do Banco Encol/Banco do Brasil, e não estou entrando no méri-
Central já se colocou à minha disposição e da Comis- to, não sei qual é o problema, veremos o prejufzo.
são para juntos avançarmos. O Presidente Manoel Nos dados da Cooperativa Luzzatti, temos de capital
Castro também tem dado força nesse sentido e total 12 milhões, quer dizer, só esse episódio acarre-
tem-me convidado para as principais reuniões. tou prejufzo algumas vezes superior a isso.

Então, quero dizer que poderá até não ser vota- Qual é o risco real, se estamos com um negócio
do, mas esse relatório será conclurdo, apresentado multifacetado, espalhado pelo Brasil inteiro? Vamos
nesta Comissão e no plenário. Não tenho a menor dú- supor que algumas dêem problema, qual é o risco
vida disso, porque, além do sentimento da Comissão, para o Brasil, frente ao beneficio do acesso ao crédi-
há o da sociedade. Todos temos o intuito de fazer com to, da participação das pessoas e até do aprendizado
que todos os brasileiros tenham acesso ao crédito. econômico e financeiro que essas pessoas têm nas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas- cooperativas? Parece-me tratar-se de preconceito.
tro) - Tem a palavra o Sr. Deputado Custódio Mattos. Tentei entender. Na condição de Deputado re-

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - Sr. presentante de uma determinada região, deparei-me
Presidente, gostaria de dirigir-me especialmente ao com o caso de pessoas que estavam criando uma co-
Dr. Sérgio Darcy, Diretor do Banco Central, porque operativa de reformados do Exército. O Banco Cen-
dos que falaram talvez seja eu o que tem menos fami- trai negou, por isso fui conhecer a lei, a resolução. Pa-
Iiaridade com as Cooperativas Luzzatti, mesmo por- rece-me que a interpretação que o Banco Central dá
que devo confessar que nem conhecia essa expres- é excessiva em relação à sua própria resolução. Quer
são especificamente. dizer: não pode porque é reformado, não tem mais

Em função de determinadas circunstências, por vinculo com a instituição. Em primeiro lugar, os refor-
três vezes, tive de deparar-me com o Banco Central e mados do Exército têm vfnculo com o Exército. Se-
com a questão da cooperativa de crédito. Devo dizer gundo: qual a diferença entre os membros reforma-
que a minha experiência me faz endossar - sou De- dos e os da ativa para esses efeitos? Trata-se de ati-
putado do PSDB e respeito muito o trabalho do Banco tude que vai muito além do procedimento racional de
Central e da sua atual Diretoria - as palavras do De- não querer cooperativa de crédito: no que puder fazer
putado Ricardo Berzoini, tirando as generalizações, e vamos cercear. Era preciso ter uma justificativa clara,
do Deputado Coriolano Sales. É muito estranha a re- porque a todos nós parece extremamente útil essa
sistência do Banco Central em liberar algo que nos instituição. Se o Banco Central acha que isso tem um
parece tão óbvio do ponto de vista social. efeito nocivo, risco excessivo, a discussão deve ser

Fui Relator e autor do substitutivo que criou o mais aberta, inclusive, para nos convencermos ou
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno para o Banco Central se convencer do contrário, se
Porte. No decorrer desse trabalho, tive oportunidade for o caso.
de ter várias reuniões com equipes do Poder Executi- A outra questão específica que gostaria de
vo, procurei fazer e fiz um trabalho em total harmonia apresentar a V. SJl - e este é o terceiro episódio em
com a equipe técnica do Ministério da Indústria, do que me deparei com a questão - ocorreu quando fui
Comércio e Desenvolvimento, inclusive com repre- diretor de um banco de desenvolvimento durante al-
sentantes do Banco Central e de vários outros órgãos gum tempo. Trouxe-me enorme satisfação implantar
do Governo. o programa de crédito popular em algumas cidades

No dia da festa da sanção Presidencial, porém, do Estado de Minas Gerais, porque antes disso s6 ha-
para minha enorme decepção, fui avisado de que ha- via na minha cidade, que, aliás, está indo muiUssimo
via sido vetado, por sugestão do Banco Central, o art. bem. Falo isso muito à vontade; ,porque quem implan-
18, um dos principais desse Estatuto, aquele que pre- tou foi o prefeito que me sucedeu e é meu opositor.
via expressamente, abrindo a questão, as cooperati- Refiro-me ao chamado Banco do Povo, que vai indo
vas de crédito de pequenas e microempresas. Para muito bem. Por que o Banco Central admite espalhar
mim é incompreensfvel - e o senhor vai descul- por todo o Brasil esse programa de crédito popular,
par-me, peço perdão, não assisti ao infcio de sua in- em boa hora iniciado pelo BNDES, que é da mesma
tervenção, mas pela resposta posterior e pela dimen- natureza, salvo engano, de uma cooperativa? Por
são das justificativas não me parece haver nenhuma que as Cooperativas - estou aprendendo agora -
justificativa plausfvel para essa exclusão, pelas ra- Luzzatti, que têm a mesma natureza não podem? Por
zOes já expostas e que não vou repetir em função da que as pequenas e microempresas, indústrias de me-
pressão do tempo. Se pegarmos o exemplo do caso ias, calcinhas e cuecas da minha cidade não podem
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associar-se numa cooperativa para dar sustentação perativa, diz o seguinte: "O citado art. 18 da redação
ao seu capital de giro e necessidades de investimen- final inova, portanto, o próprio conceito de cooperati-
to, já que a única alternativa que existe para isso no va singular, ao permitir a constituição de cooperativas
Brasil, e é só de investimento, é a do BNDES, que às com adesão de microempresas e empresas de pe-
vezes é pouco acessivel? queno porte não mais em caráter excepcional". Após

Parece-me tratar-se de questão de extrema im- citar uma série de questões, no final, a mensagem é
portência, não pela dimensão, como disse o Deputa- límpida, clara, ao dizer: "Disso resulta que tal inova-
do Coriolano Sales, que é muito pequena, e até por ção dará margem à criação de, por assim dizer, ban-
isso é estranha essa preocupação em cercear. Acre- cos cooperativos semelhantes às Cooperativas Luz-
dito que isso merece explicação por parte do Banco zatti, tendência incompatível com a política hoje de-
Central - e peço perdão ao Deputado Manoel Castro senvolvida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
pelo adiantado da hora. Mas gostaria muito que o Banco Central do Brasil". É isto o que está escrito.
Banco Central, especialmente com ~ abertu~a que Respeito muito a sua angústia, a sua tentativa
nos tem ~ado recentemente, na te~tatlva de deixar de de explicar. No entanto, o Banco Central é contra a
ser a caIxa-preta do Governo, abrisse a questão e a Luzzatti e não quer que funcione. Se o motivo é
explicasse para a sociedade. porque virou uma agência de bancos internaciona-

Insisto: respeito muito o brilhante trabalho que o is, cada um pense o que quiser. Essa é a Mensa-
Banco Central tem feito em muitas áreas, mas, nesse gem n° 1.436 do Banco Central, justificando o veto ao
caso, está faltando uma explícação. Até hoje não con- art. 18, nossa principal reivindicação. Sabemos que a
sigo entender - ninguém deu uma explicação, ainda pequena e a microempresa só sobreviverão se tive-
que eu fosse o Relator e membro do partido do Go- rem tratamento diferenciado tributário, mas, funda-
verno - por que o Baqco Central vetou o art. 18. mentalmente, crédito. Por isso os poucos Bancos do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) Povo que existem por aí estão dando tão certo, com
- Tem a palavra o Sr. Deputado CarJito Merss, essa iniciativa de parte das prefeituras e do BNDES,

O SR. DEPUTADO CARLlTO MERSS - Sr. Pre- Por isso, ainda essas treze cooperativas desespera-
sidente, senhores palestrantes, estou angustiado ou- damente resistem e continuam dando certo.
vindo, iss~. Por u~~ d~ss~s coincidências, há um mês Fora disso, há uma tentativa de justificar o injus-
e meiO, tIve .0 privilégiO, ~u~to com ?utros deputa?o~ tificável. A mensagem está muito clara. Fiquei angus-
do me~ ~a,rtldo, PT, de ~Isltar a Itáll~. U~ dos.obJetl- tiado, assim como o Deputado Custódio Mattos,
v~s fOI vIsItar c~o?~ratlvas de crédIto, Inclus!v~ em quando no dia 5 de outubro, com pompa e circunstân-
MII~o onde teve IniCio o trabalh~ do fa.moso LUlgl Luz- cia, foguetório e tal, o Presidente anunciou 8 bilhões
zattl, ~ue lá é quase u~.deus Junto as pessoas que de microcrédito _ e estou esperando até hoje para
acreditam em cooperativismo. , . ver. O Estatuto foi regulamentado agora, no dia 18, e

Com toda clareza, .quer~ dizer ao. Sr. Sérgio criamos nós, Deputados, expectativa muito pesada
Darcy, que d:ve s~r funclon.áno de carreIra, qU,e te- para o setor, que hoje está nos cobrando o microcré-
nho por V. S ? maior respeito, mas não gostana de dito. No entanto, a resolução é muito clara: a criação
estar na sua situação. dessas cooperativas do tipo Luzzatti é incompatível

Referindo-me ao que o Deputado Custódio Mat- com a política hoje desenvolvida pelo Conselho Mo-
tos disse, lutamos numa Subcomissão, pela aprova- netárío Nacional e pelo Banco Central.
ção do Estatuto da Microempresa, algo .que estava Fora disso a única coisa que eu espero Sr. Pre-
para ser regulamentado, assIm como dOIs terços da, ' . . . '
C t't';r, F di' d :<'0 4'0 am regula sldente, é que efetivamente consIgamos errar um gru-ons I UIÇaO e era que am a na I r - .
mentados. O texto foi aprovado por unanimidade por po de;rabalho n? sentl~o de fazer co~ que a ~esolu-
todos os partidos, com a participação dos técnicos. ção n 2.608 seja modificada. Uso o Impressl~na.nte
No dia 5 de outubro, para nossa grande frustração, exemplo de .Blumenau, que,conheço, so~ de JOlnvllle,
observamos que o art. 18 estava vetado _ Mensagem ~anta Catar~na. Não é posslvel q~e contlnue~os ace-
n° 1.436, do dia 5 de outubro de 1999, Subchefia para Itando pas~,v~ment~ essa p~/[~I~ monetarrsta que
Assuntos Jurfdico$ da Presidência da República. O tem.destrUldo Inclusive a possJ~lhdade de quem quer
documento oficial diz que vai vetar parcialmente e, de efetIvamente trabalhar no BrasIl.
acordo com a definição do art. VI, inciso I, da Lei nO O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro)
5.764, de 1971, seguindo mais ou menos aquele arra- - Tem a palavra o último inscrito, Deputado Edinho
zoado que explica como se deve constituir uma coo- Araújo.
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O SR. DEPUTADO EDINHO ARAÚJO - Sr. Concedo a palavra novamente ao Sr. Sérgio
Presidente, Srs. Deputados, não integro esta Comis- Darcy para comentários e considerações finais.
são, sou membro efetivo da Comissão de Viação e O SR. SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES _
Transportes, mas soube que estariam nesta audiên- Com relação às observações feitas pelo Deputado
cia pública companheiros cooperados do interior de Cust6dio Mattos, quero dizer que considero a palavra
São Paulo, como Osias Bueno, Presidente da "preconceito", que muito ouvi hoje, forte. Talvez exis-
CREMIR, Cooperativa de Crédito de Mirassol, e o ta, mas há, no Banco Central, evolução quanto ao
ex-Prefeito de Olrmpia, da COOPERCREDITO, Coo- conceito de cooperativas. Uma evolução cultural, in-
perativa de Crédito Popular de Olfmpia, e também um terna, mas está havendo.
outro companheiro da Cooperativa de OHmpia. Consegui, por intermédio da Dra. Teresa, que

Gostaria de dizer ao representante do Banco um funcionário da fiscalização fosse conosco nessa
Central, Dr. Sérgio Darcy da Silva Alves, que é preci- viagem e verificasse como funciona o sistema na Ale-
so que o Governo tenha sensibilidade para essa manha. Esse é um processo em que trabalho interna-
questão. Essas cooperativas resistiram a tudo e a to- mente no Banco Central há alguns anos, primeiro
dos, às crises econômicas, aos planos econômicos, e com Gustavo Loyola, depois com Gustavo Franco.
ar estão. Conheço duas cooperativas. Volta e meia, o Não é um processo fácil. Não vou falar tudo, mas não
principal jornal da cidade de São José do Rio Preto, é um processo fácil. A resistência não é do Banco
jornal com enorme edição, faz publicidade sobre o Central. Falou-se aqui no Banco do Povo ou em soci-
"Banquinho de Mirassol", como a cooperativa é co- edade microempreendedoras. Trabalhei muito em
nhecida, e faz comentários altamente positivos a res- projetos de sociedades microempreendedoras recen-
peito das cooperativas de Olfmpia e Mirassol pelo tra- temente, com forte apoio do Presidente Arminio Fra-
balho que vêm realizando ao longo dos anos. A Coo- ga. O Banco do Povo não capta recursos de terceiros.
perativa de Mirassol, se não me engano, tem 46 anos, Ele tem recursos alocados por entidades governa-
a de Olfmpia, 44. A cooperativa de Crédito Mendes mentais e não-governamentais. Essa é a diferença no
Ltda., do Rio de Janeiro, tem 70 anos. Portanto, o Go- Banco Central: a conceituação da atuação de uma
verno deveria prestar uma homenagem a essas coo- instituição que capta recursos de terceiro e da que
perativas. O Governo deveria ter sensibilidade. Não é não capta. A sociedade microempreendedora traba-
possfvel esse tratamento. Iha com recursos próprios. É vedado a ela captar re-

Levanto a minha voz, Sr. Presidente, pedindo cursos de terceiros. Essa foi a forma que o Governo
que o Governo reveja essa resolução e a aprimore, ve- encontrou para que o crédito fosse dilurdo no Pafs.
rificando o que está acontecendo, visitando uma des- Há ainda outro ponto importante a destacar.
sas cooperativas, um desses "banquinhos" do interior Noto que não sou tão enfático nas palavras como os
do nosso Pais para ver o trabalho que têm prestado. demais participantes. Sou mais enfático no trabalho

Venho a esta Comissão prestar minha homena- que realizo internamente. O Deputado Ricardo Berzo-
gem a esses heróis do cooperativismo brasileiro, que ini esteve lá comigo, onde discutimos e mantivemos
apesar de o Governo não lhes dar nenhuma contribui- um debate muito longo. S. Ex., porém, continua com
çêo, não oferecer o que poderia, continuam contribu- sua posição, e eu com a minha, mas procurei mos-
indo no sentido de fortalecer a nossa economia neste trar-Ihe como trabalho. Às vezes, as declarações fei-
momento em que precisamos buscar a criatividade. tas aqui em relação ao Banco Central chateiam-me

Sr. Presidente, cumprimento V. ExA pela realiza- em função do trabalho que realizo e do objetivo que
ção desta audiência pública e cumprimento também temos lá. Quando realizamos um trabalho com rela-
os expositores. Quero, porém, mostrar minha indig- ções cooperativas, com as Luzzatti, não temos ne-
nação com a tratativa expressa na Resolução nO nhum preconceito. Estou tendo uma visão das Coo-
2.608, no seu art. 2°, § 1°, esperando que o. Govemo perativas Luzzatti e vou levar a questão à discussão
tenha sensibilidade. Espero que ecoe desta Comis- interna. Tenho uma equipe - e o Marconi Lopes sabe
são para o Palácio do Planalto e para o Banco Central disso - com a qual há anos participamos e discuti-
a necessidade de sensibilizarem-se e reverem essa mos. Hoje, estou em outro nrvel, mas já coordenei
resolução. muitos grupos de trabalho no Governo nessa linha. A

O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas- idéia das cooperativas de microempresários foi trazi-
tro) - Agradeço ao Deputado Edinho Araújo a partici- da, e vou colocá-Ia em debate de novo. Vou ver quais
pação. são as possibilidades que poderão advir.
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Destaco com relação à Resolução nO 2.608 que do Banco Central. Se é negativa, infelizmente é o que
fizemos uma norma que está levando ao fortaJeci- tenho ouvido.
mento dos sistemas de cooperativa por meio das cen- Gostaria de dizer também que seria muito im-
trais, dos bancos. Essa norma, ao levar a esse forta- portante sairmos daqui hoje pelo menos com um en-
lecimento, poderá causar mudança de mentalidade caminhamento concreto para a definição da Diretoria
em relação ao cooperativismo. É um processo que do Banco Central do mecanismo de interlocução que
leva a outro, algo que não se faz de um dia para outro. possa, segundo a proposta do próprio Presidente,
É complexo discutir cooperativa de crédito dentro do Deputado Manoel Castro, viabilizar solução concreta
Banco Central, que tem inúmeras questões. desta questão. Evidentemente, sei que o senhor vai

Temos uma Diretoria que, ao longo dos últimos levar para a Diretoria para avaliação. Mas precisamos
tempos, por questões de polrticas cambiais e de poli- sair daqui com um encaminhamento concreto, porque
tica monetária, vem se defrontando com problemas existe uma demanda suprapartidária que representa
diários, sempre debatendo esses pontos. É muito difí- o anseio não apenas das cooperativas, mas, pelo que
cil, mas procuro colocar sempre na ordem do dia a sinto, também dos partidos aqui representados.
discussão do cooperativismo. Temos feito reuniões Era a ponderação que gostaria de fazer. Peço
para debater o tema internamente. desculpas se em algum momento fui mais rude, mas

Do que ouvi aqui, procurei retirar a parte negati- o meu papel é o de transmitir a opinião que ouço nas
va e defender a instituição. Entendo que o Deputado ruas a respeito do Banco Central.
Ricardo acredita nisso tudo que falou. Considero po- O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Cas-
sitiva a imagem que o Banco Central tem hoje. O Banco tro) - Deputado Ricardo Berzoini, permito-me adian-
tem feito um trabalho muito bom e muito elogiado por tar que, na intervenção anterior, o Dr. Sérgio Darcy já
esta Casa. Conheço muitos deputados que elogiam o havia declarado seu endosso tanto ao grupo de traba-
trabalho dele. lho como ao seminário. Então, vamos encaminhar

Estou fugindo mais uma vez da questão princi- isso, inclusive como incluímos a etapa da Lei da Soci-
pai, mas é porque senti que o Banco Central foi muito edade Anônima, vamos substituir imediatamente pelo
atingido hoje aqui. E não é isso que estou verificando. grupo de trabalho específico sobre os problemas das
O trabalho do Presidente Arminio Fraga e demais di- cooperativas de crédito.
retores tem tido reprodução internacional muito boa Com a palavra o Dr. Sérgio para concluir.
para o nosso País. São diretores isentos, alguns vie- O SR. SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES -
ram do sistema, com descrédito por parte da sacieda- Essa parte, portanto, será conduzida assim. E, para
de, e hoje estão realizando um trabalho muito bom e complementar, repetindo o que o Deputado Edinho
firme. Bez disse, quero acrescentar que ao longo desse

Os pontos trazidos ao debate serão levados à tempo temos tido contatos individuais com parlamen-
consideração. Devo discuti-los primeiro com a minha tares.
equipe e, depois, com a Diretoria do Banco Central. Lembro-me das diversas observações do Depu-
Faremos o que pudermos nesse grupo de trabalho. tado Germano Rigotto e outros que foram levadas ao
Essa abertura existe há muitos anos, sentamos à Banco Central, consubstanciando-se em normativas
mesa e discutimos. Agora, é um diálogo em que as do Banco Central, por exemplo, quanto ao atendi-
partes nem sempre chegam à mesma conclusão. menta bancário. Vim ao Congresso falar, por exem-

Estamos numa linha de trabalho que nos levou pio, sobre a conta-salário. O Banco Central já definiu
a uma conclusão diferente do que pensam as Luzzat- claramente como é a conta-salário, um anseio do
ti. Mas vamos voltar ao debate, ainda temos um tem- Congresso. As vezes, no andamento do projeto, ele é
po pela frente. levado ao Banco Central, e nós entendemos a sua im-

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O portância, e pela competência delegada ao Conselho
senhor me permite uma breve observação? Apenas Monetário Nacional ou ao Banco Central, alteramos
para dizer, primeiro, que sou muito 'sincero nas mi- as normas.
nhas observações e costumo falar aquilo que ouço Então, diversas vezes atendemos ao Congres-
nas ruas e quando me reúno com pessoas que utili- so, o que talvez não apareça tão nitidamente, mas os
zam o meu mandato como interlocução popular junto atendimentos são feitos por meio dos contatos que
à Câmara dos Deputados e órgãos públicos. mantemos com os deputados individualmente.

Portanto, ressaltei que não é necessariamente A casa está aberta, a minha Diretoria está sem-
a minha opinião, mas o que ouço nas ruas a respeito pre aberta. O Couto é o nosso assessor parlamentar



Com a esperança proporcionada pelas palavras
do representante do Banco Central, vamos sair desse
estágio de aviso prévio logo, para que possamos tra
balhar melhor e melhor atender à população mais ne
cessitada das nossas regiões.

Em nome de todos, quero deixar uma lembran
ça ao representante do Banco Central e à Comissão,
para que coloquem esses relógios por aí, a fim de que
o horário seja sempre respeitado como foi hoje.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro)

- Ao encerrar a reunião, gostaria apenas de dar duas
palavras.
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e sabe disso. Sempre que é preciso, estamos à dispo- nhamento, todos temos a sensação de que a questão
sição. Nem sempre vamos concluir pelo mesmo ca- do crédito, principalmente para o pequeno e o micro-
minho, mas, pelo menos, vamos discutir os assuntos. empresário, por diferentes razões aqui expostas, pre-

Obrigado a todos. cisa receber o devido tratamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) Devíamos ir mais além. Aceito de forma muito

- Gostaria de dizer particularmente ao Dr. Sérgio prazeirosa a idéia de que vamos discutir, debater, e
Darcy que quando discutimos a questão da reestrutu- de que podemos até divergir, mas temos de encontrar
ração do Banco Central, em sessão especial no Minis- solução. Não podemos deixar de encontrar solução
tério da Fazenda, com a presença do Ministro Malan, para um caso crítico como esse, principalmente dian-
pela primeira vez vi o competente Presidente Arminio te das dificuldades que atravessamos e ante outros
Fraga quase - diria - perder o controle emocional, jul- problemas existentes.

gando-se injustiçado. Então vamos constituir o grupo vamos voltar à
. ~isse-.lhe da admiração que esta Casa e q~e os presença d~ senhor e do Banco Central, e pode crer

brasileiros tinham por el~ e que todos reconheciam o que estamos querendo fazer um trabalho de parceria,
excelente trabalho que Vinha fazendo no Banco Cen- buscando soluções.
trai e que nos obrigou inclusive a uma defesa pública, .. .
porque Unhamos sido o Relator do projeto da quaren- Prolongamos m~lto e.sta reunJ~o, e Já recebe-
tena etc. Disse também que ele precisava ouvir algu- mos o recado da Presidência determinando o seu en-
mas coisas e acreditar sobretudo na sinceridade do cerramento, mas faço questão de homenagear os re-
que estávamos falando. presentantes de cooperativas aq~i presentes e, ~e

Quero dizer que tudo isso que o Sr. Sérgio outro .lado - o Deputado J~sé Pimentel com mUita

Da bs U C rela ã aos d'álo des ten- propriedade a ressaltou -, aJuventude do nosso que-
rcy o ervo om ç o I gos, en 'd' M It M 't d ç d 'dé' d

dimentos e debates é verdade. Por outro lado, que- ri .0 ~~Igo y on esquI a, na elesa e I las e e
ríamos dizer que precisávamos ser ouvidos e relata- prlnClplOS.
mos a situação, Dr. Sérgio Darcy. Disse, por exemplo, Que faça, então, S. SlI. o encerramento desta
que presidi a CPI dos Fundos de Pensão, oportunida- nossa reunião. E S. sa havia ~e pedido a palavra, de-
de em que alertávamos sobre um banco que entrou ixei a concessão para o final, de propósito, para ho-
em liquidação extrajudicial, tínhamos os indícios cla- menageá-Io e, por seu intermédio, homenageio a to-
ros de má administração, de gerência corrupta etc., e dos os membros de cooperativas presentes.
fizeram ouvido de mercador, permanentemente. O SR. MYLTON MESQUITA - É motivo de gló-

Quer dizer, se há acertos, tem de haver falhas, e ria para nós esta oportunidade, glória que transmiti-
temos de mostrar essas falhas. Dissemos o seguinte: mos aos nossos companheiros cooperativistas que
Presidente Arminio Fraga, o senhor pode fazer a me- aqui vieram. Arvorando-me representante desses,
Ihor administração do mundo, se o senhor não der quero dizer que esta reunião foi extremamente auspi-
uma resposta à sociedade brasileira sobre o que ciosa para nós. Voltaremos para as nossas cooperati-
aconteceu com o Banco Nacional, com o Banco Eco- vas levando aos nossos companheiros de trabalho,
nômico e com o Bamerindus, situações citadas com aos nossos cooperados a mensagem de que sere-
uma coisa única, mas que são fatos diferentes, a soei- mos bem-sucedidos.
edade nunca vai reconhecer positivamente o Banco
Central. E isso ajudou, e o Banco Central agiu. Fomos
lá para discutir o processo, não para criar problema
ao Banco Central, mas para ajudar, porque somos co
brados.

Essa sensação que o senhor teve de desconfor
to, Dr. Sérgio Darcy, nós também temos no Congres
so. Há a visão de que o Congresso não está traba
lhando, de que o Congresso não faz isso e não faz
aquilo. Mas, independentemente dessas coisas, é
preciso enfrentar e seguir adiante.

Quero insistir - e o senhor ouviu aqui - que dife
rentes partidos, mesmo tendo div€ 'gências na forma
quanto a um aspecto político aqui ou ali de encami-



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 618-A, DE 1998, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ACRESCE INCISO AO

ARTIGO 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
INCLUINDO OS BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO

GENÉTICO. - (PATRIMÔNIO GENÉTICO)

No dia 7 de junho de 2000, deixou de ser realiza
da a Reunião O!~lnári~ destinada à apreciaçêo da Pa
uta rio f2/2000, no Plenário 12, Anexo 11, da Câmara
dos Deputados. A Lista de Presença registrou o com
parecimento dos seguintes Deputados: Avenzoar
Arruda, Babá, Laire Rosado, Marcus Vicente, Medei
ros, Nilton Capixaba, Paulo Paim, Pedro Celso, Ricar
do Rique e Vivaldo Barbosa, titulares; Airton Cascavel,
Arnaldo Faria de Sá, Djalma Paes, Hugo Biehl, João
Tota, José Militão e José Pimentel, suplentes. Para
constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Se
cretária, lavrei o presente Termo, que irá à publicação.

Ata da sa Reunião, realizada em 7 de junho
de 2000

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois
mil, às quatorze horas e cinqüenta minutos, no plená
rio número doze do Anexo 1\ da Câmara dos Deputados,
reuniram-se, ordinariamente, os membros da Comis
são Especial Destinada a Proferir Parecer à Proposta
de Emenda à Constituição N° 618-A, de 1998, do Po
der Executivo, que "Acresce Inciso ao artigo 20 da
Constituição Federal", incluindo os bens da União o
Patrimônio Genético. Presentes os Senhores Depu
tados Gerson Gabrielli, Presidente, Adão Pretto, B.
Sá, Cláudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Dilceu
Sperafico, Fernando Ferro, Francistônio Pinto, Hugo
Biehl, Jorge Costa, Luiz Bittencourt, Max Mauro, Rai
mundo Santos, Ricarte de Freitas, Saulo Pedrosa,

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 31067

Primeiro, um agradecimento em especial ao Dr. Valdeci Oliveira e Xico Grazziano, titulares; Carlos
Sérgio Darcy e também ao Sr. Mylton Mesquita, ho- Dunga, Fernando Coruja, João Grandão, Marcos
menageando-o inclusive neste final. Queremos tam- Afonso, Moacir Micheletto e Rafael Guerra, suplen-
bém agradecer ao Dr. Marconi Lopes de Albuquerque teso Presentes também os Deputados Fernando Ga-
a importante participação e colaboração. beira, Fernando Zuppo e Zaire Rezende. Deixaram

Segundo, o aviso aos membros da Comissão de de comparecer os Senhores Deputados Ayrton Xe-
que amanhã haverá audiência pública, junto com a rêz, Euler Ribeiro, Fernando Gonçalves, Francisco
Comissão de Educação e Cultura e Desporto, relativa Rodrigues, Glycon Terra Pinto, Moreira Ferreira, NU-
à área do Simples para o setor da pré-escola. son Pinto, Padre Roque, Paulo José Gouvêa, Pom-

Espero a comparência de todos amanhã. peo de Mattos, Remi Trinta, Saraiva Felipe, Sebas-
Está encerrada n'ã tião Madeira, Sérgio Barcellos, Vanessa Grazziotin,

a reu I o. Walfrido Mares Guia e Wilson Santos. ATA - Abertos
COMISSÃO DE TRABALHO,DE os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em apreci-

ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO ação a Ata da quarta reunião, cuja leitura foi dispen-
TERMO DE REUNIÃO sada, por solicitação do Senhor Deputado Valdeci

Oliveira, tendo em vista a distribuição de cópias aos
membros da Comissão. Em discussão e votação, a
Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: O Senhor Presiden
te informou o recebimento dos seguintes expedien
tes: 1. Ofício n0323, do Deputado Geddel Vieira Lima,
Líder do PMBD/PST/PTN, indicando o Deputado Car
los Dunga, como titular da Comissão, em substituição
ao Deputado Wilson Santos; 2. Ofício n°23, do Sena
dor Osmar Dias, agradecendo o convite formulado
peJa Comissão e informando a impossibilidade de
comparecimento à reunião de audiência pública. O
Senhor Presidente informou também que a Senhora
Deputada-VaRsssa-GrazztotirrjUstíffc6usua ausência
por estar em missão oficial, representando esta Casa,
na Assembléia Geral das Nações Unidas "Mulher
2000, igualdade de gênero, desenvolvimento e paz
para o século XXI", na cidade de Nova Iorque, EUA. O
Senhor Presidente ainda teceu comentários sobre
matéria veiculada no Correio da Bahia, em 5 de junho
do corrente, Dia Mundial do Meio Ambiente, intitulada
"Testamento", transcrito na íntegra: "Para os meus fi
lhos, meus netos e os netos de meus filhos, deixo o
melhor dos bens, o melhor das riquezas. A vida. Deixo
mais árvores, pássaros, borboletas, marIposas e todo
bicho que voa. Deixo ainda os esquilos, as raposas, os
tatus, os coelhos e as lebres. Deixo peixes, golfinhos,
tartarugas e baleias, algas, recifes e corais. Deixo flo
restas e a vida que nelas habita. Deixo maca
cos-pregos, micos-leões-dourados, macacos-sauás e
toda espécie de primatas. Deixo solos férteis, águas
limpas, ar puro, montanhas, planícies, vales, lagos e
rios. Deixo manguezais e os animais que neles vivem.
Deixo as abelhas, as vespas, os besouros, as formi
gas e as lagartas. Deixo a terra, onde vivo e ainda vi
verei. E onde também deixarei o exercício da liberda
de com o respeito ao bem comum. O direito de possuir
e, com ele, o dever de proteger o direito das pessoas.



31068 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

A consciência de cidadania global, a responsabilida- Encontram-se sobre as bancadas cópias da Ata
de pelo presente e futuro da familia humana e do da nossa 48 reunião. Indago se hé necessidade de lei-
imenso universo dos seres vivos. Deixarei os conhe- tura.
cimentos tradicionais, a sabedoria espiritual de todas O SR. DEPUTADO VALDECI OLIVEIRA - Sr.
as culturas e a fé na dignidade humana e no seu po- Presidente, peço a dispensa da leitura da Ata.
tencial artfstico, ético e intelectual. Deixarei uma nova OSR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabrielli)
maneira de entender a vida, para que meus filhos, - Está dispensada a leitura da Ata.
meus netos e os netos de meus filhos possam deixar Não havendo quem queira discuti-Ia, passare-
esta mesma riqueza para os seus filhos, os seus ne- mos à votação.

t~s e .os ~et~s de seus filhos". Orde~ do Di~ - Au- Os Srs. Deputados que a aprovam permane-
dlêncla Publica com os Senhores conVidados. Profes- çam como estão. (Pausa.)
sora Ângela Cordeiro, Especialista em Biodiversida-
de e Doutor Afonso Celso Candeira Valois, Pesquisa- A Ata está aprovada.
dor da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Informo ao~ companheiros Deput~dos e Dep~-

_ Embrapa; Doutor David Hathaway, Economista e tadas q~e a ~resl~êncla recebeu a seguintes CO~U~I-

Consultor do Fórum Brasileiro de ONG e Movimentos caçOes. OfiCIO n 323, do Deputado Geddel Vieira
Sociais para o Meio Ambiente. Após esclarecer sobre Lim~, ~fder do Bloco Parlamentar PMDB/~ST/PTN,

. " . que Indica o Deputado Carlos Dunga como titular des-
os procedimentos regimentais que norteanam os tra- ta C . Jf. b t't '""," O tad Wil on. omlSSaO, em su s I U1......0 ao epu o I s
balho~, o Senhor .Presldente passou a palavra aos Santos; Offcio nO 23, do Senador Osmar Dias, que
eXP~slt~re~. As qUinze hor~s o Se~hor Deputado ~al- agradece o convite formulado pela Comissão, infor-
decl .Ollv~Jra, Segu.ndo Vice-Presidente, assu~lu a ma a impossibilidade de comparecimento à reunião
~resldêncla d~ reUnião. No perfodo de debat~s dlscu- de audiência pública e pede que o convite seja agen-
tiram a matéria os Senhores Deputados Rlcarte de dado para outra oportunidade.
Freitas, Relator, Fernando ~erro, Jorge Costa~ João Informo ainda que a Sr' Deputada Vanessa
Grandão e Fern~ndo Gabelra. O Senhor .Presl~ente Grazziotin justificou a ausência por estar, em missão
acusou o rec~bl~ento de fax. da presldêncl~ da oficial, representando esta Casa na Assem-
Empresa BraSileira de Pesquisa Agropecuána - bléia-Geral das Nações Unidas onde participa do
Embrapa, comunicando a participação do Dr. Márcio Congresso Mulher 2000 - Iguald~de de Gênero, De-
de Miranda Santos, Chefe-Adjunto de Pesquisa de senvolvimento e Paz para o Século XXI, na cidade de
Desenvolvimento da Embrapa Recursos Genéticos, Nova Iorque, nos Estados Unidos.
em reunião de audiência pública na Comissão. O Se- Esta reunião destina-se a realizar audiência públi-
nhor Presidente informou ainda que o Senhor Depu- ca com os ilustres convidados, a Profl Ângela Cordeiro,
tado Padre Roque, ausente à reun~ão, encontrava-se especialista em biodiversidade, o Dr. Afense Celso
em repouso no Departamento MédiCO da Câmara dos Candeira Valois, pesquisador da Empresa BraSileira de
Deputados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pesquisa Agropecuária - Embrapa, o Dr. David Hatha-
Presidente encerrou a reunião, às dezessete horas, way, economista e consultor do Fórum Brasileiro de
antes convocando uma próxima para o dia quatorze ONG e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente, os
de junho, quarta-feira, às quatorze horas e trinta mi- quais convido para compor a Mesa. (Pausa.)
nutos, destinada à Audiência Pública. E, para cons- Gostaria de saudar todos os nossos convida-
tar, eu, Edla Calheiros Bispo, Secretária, lavrei a pre- dos. De acordo com a norma regimental, os nobres
sente Ata que será assinada pelo Presidente e enca- expositores terão o tempo de até vinte minutos, pror-
minhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu~ rogáveis a jurzo da Comissão.
tados, juntamente com as notas taquigráficas. Recomendo aos nobres parlamentares que,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Ga~ dentro do posslvel, não façam interrupçOes, já que,
brielli) - Havendo número regimental, declaro abertos logo em seguida, entraremos no debate, oportunida-
os trabalhos da Comissão Especial destinada a pro~ de em que as dúvidas poderão ser esclarecidas. Os
ferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição deputados que quiserem debater a matéria poderão
nll 618, de 1998, do Poder Executivo, que "acresce inscrever-se junto à Secretaria.
inciso ao art. 20 da Constituição Federal", e denomi- Gostaria de esclarecer aos nobres pariamenta-
nada PatrimOnio Genético. res e convidados que esta audiência está sendo gra-



Deixarei urna nova maneira de enten
der a vida, para que os meus filhos, meus
netos e os netos de meus filhos possam dei
xar esta mesma riqueza para os seus filhos
e os filhos e os netos dos seus filhos.

Achei extremamente oportuna e criativa a su
gestão dada em homenagem ao dia 5 de junho próxi
mo passado, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Propo
nho que todo cidadão assine esse compromisso com
a vida, com o planeta, com o nosso País e sua biodi
versidade, que é o patrimônio genético que hoje esta
mos discutindo no Congresso Nacional, nesta Comis
são Especial.

Gostaria de convidar as pessoas que participam
deste fórum para que também visitem a exposição
"Caminhos da Amazônia", de produtos da floresta,
que, montada próxima a este plenário, traz riquezas e
detalhes sobre a nossa flora e nossa fauna, sobre o
nosso patrimônio genético.

Hoje, com muito prazer, estamos recebendo o
retorno do nosso Relator, que, com certeza, voltou
mais sábio, mais bem preparado, mais bem informa
do e irá reforçar este nosso time, que, com 500 anos
de atraso, discute o patrimônio genético do Brasil.

Quem sabe, além desta Comissão, possamos
criar um núcleo de resistência, para que os brasileiros
possam efetivamente ser beneficiados, dado que so
mos um Pafs rico com uma população pobre.

Gostaria de convidar o Deputado Valdeci Olivei
ra para dirigir os trabalhos, já que terei que me ausen
tar por poucos minutos. Fomos convocados pelo Sr.
Ministro para tratar de questões sobre o patrimônio
genético. Estarei de volta em seguida.

Passo a palavra à Prota Ângela Cordeiro, para
que faça a exposição.

A SRA. ÂNGELA CORDEIRO - Sr. Presidente,
Sr. Relator, Srs. Deputados, demais presentes, em
primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estar
aqui e poder apresentar algumas idéias e muitas per
guntas, já que o tema é bastante complexo.

Apesar de a proposta de emenda conter um texto
bem pequeno, o que, a princípio, poderíamos imaginar
que tornaria mais fácil o trabalho de pensar e julgar, na
verdade, o tema é bastante complexo. A emenda pro
põe acrescer ao art. 20 da Constituição Federal, que
dispõe sobre os bens da União, como inciso XII, "o pa-

Para os meus filhos, meus netos e ne
tos dos meus filhos, deixo o melhor dos
bens, a melhor das riquezas: a vida. Deixo
mais árvores, pássaros, borboletas, maripo
sas e todo bicho que voa. Deixo, ainda, os
esquilos, as raposas, os tatus, os coelhos e
as lebres. Deixo peixes, golfinhos, tartaru
gas e baleias, algas, recifes e corais. Deixo
florestas e a vida que nelas habita. Deixo
macacos-prego, micos-leões-dourados, ma
cacos sauás e toda espécie de primatas.
Deixo solos férteis, águas limpas, ar puro,
montanhas e planfcies, vales, lagos e rios.
Deixo os manguezais, os animais que neles
vivem. Deixo as abelhas, as vespas, os be
souros, as formigas, as lagartas.

Deixo a terra onde vivo e ainda viverei
e onde também deixarei o exerclcio da liber
dade, com respeito ao bem comum, o direito
de possuir e, com ele, o dever de proteger o
direito das pessoas, a consciência de cida
dania global, a responsabilidade pelo pre
sente e futuro da famflia humana e do imen
so universo dos seres vivos.
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vada. Por isso, peço que, ao se dirigirem ao microfo- Deixarei os conhecimentos tradiciona-
ne, identifiquem-se. is, a sabedoria espiritual de todas as cultu-

No último dia 5 de junho, comemoramos o Dia ras e a fé na dignidade humana e no seu
Mundial do Meio Ambiente. Chamou-nos a atençao potencial artfstico, ético e intelectual.
homenagem feita pelo Empreendimento Costa do Sa
ufpe, que diz o seguinte:

Em janeiro de 1988, teve inicio o plano
de salvamento e monitoramento da fauna e
flora da Costa de Saufpe. Espécies vegeta
is, animais locais foram resgatados e pre
servados. Milhares de plantas foram incor
poradas ao paisagismo, e centenas de ani
mais foram catalogados e soltos em viveiros
naturais. A cultura, os hábitos e o comporta
mento das comunidades rotativas foram
preservados e integrados às mudanças, por
meio de ações importantes que visam à ele
vação do nfvel de educação, renda e ocupa
ção, um exemplo do comprometimento que
todos devem ter com a conservação do pla
neta.

Além dessa homenagem, chamou-nos a aten
ção uma proposta que saiu em todos os jornais de
que a sociedade faça uma adesão e assine um testa
mento. Gostaria de ler para V. Exss a proposta desse
testamento:
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trimônio genético, exceto o humano", cabendo à lei de- de patrimônio genético. Quando falamos que temos
finir as formas de acesso e exploração. de proteger a biodiversidade brasileira, não se trata

Em face de notfcias que ouvimos todos os dias, de uma discussão que envolve apenas o Estado, seu
de que há um grupo "x" coletando material e plantas na domínio geográfico, e uma indústria, por exemplo, um
Amazônia para fazer análise bioquímica e extrair prin- laboratório interessado em explorar os recursos bioló-
cfpios ativos - um laboratório do outro lado do mundo gicos da Amazônia e fazer um levantamento para
-, nossa primeira reação, ao (ermos a proposta de identificar determinado princípio ativo com que se
emenda, é pensar que ela pode ser uma medida que possa formular um medicamento. Mas há também ca-
vai ajudar a conter e fiscalizar um pouco o que aconte- munidades, pessoas, grupos e categorias sociais que
ce no País. Muitos vêm lucrando com os recursos bio- detêm determinado conhecimento, que é o que toma
lógicos, pois o nosso Pafs é rico - todos sabem disso válido o patrimônio genético, a parte tangfvel, materi-
-, e isso não tem dado retorno algum para a Nação. aI. Tudo isso é muito importante para podermos co-

Quando discutimos patrimônio genético, a pri- meçar a conversar sobre a questão. Trata-se de tema
meira pergunta que surge, que é muito complicada e que necessita ser debatido com muito mais profundi-
está sendo discutida e debatida em todo o mundo é a dade. Por isso, eu disse inicialmente que não é sim-
quem compete a titularidade do patrimônio.' pies. É complexo.

Observando o desenvolvimento das discussões Quando li a proposta de emenda, a primeira per-
em tomo da biodiversidade, que culminaram com a gunta que me veio à cabeça foi se podemos transferir
aprovação da Convenção de Biodiversidade, da qual unicamente a titularidade do patrimônio genético para
o Brasil é signatário, e o Congresso a ratificou, pode- a União, entendendo o patrimônio genético como uma
mos imaginar, pelo menos, três tipos de elementos parte material e uma parte intangfvel, o conhecimento,
quando estamos falando de titularidade: o primeiro que está associado a ele e está nas mãos, às vezes,
elemento, não em ordem hierárquica, seria - vamos não de uma pessoa, mas de determinada comunida-
pensar - uma indústria que dispõe de recursos finan- de. O conhecimento não tem uma definição geográfi-
ceiras e humanos e capacidade tecnológica para po- ca, pode estar dentro de uma categoria social que, ne-
der explorar os recursos e tomá-los úteis para deter- cessariamente, não ocupe o mesmo espaço geográfi-
minado fim, dentro da perspectiva de lucro para a em- co. Por exemplo, o uso de determinada planta que
presa, enfim, o que é normal. E podemos pensara se- cura determinada enfermidade, que pode ocorrer des-
gundo elemento sendo o Estado, a Nação, que abriga de a Amazônia até o sul do Brasil, ou o uso de determi-
os recursos. nada planta que é de domínio especifico de determina-

Quando falamos em patrimônio genético, veja- do gru~ índ~gena na Ama~ô.nia. São situ~ções distin-
mos a diferença em relação a um minério. Petróleo, ta~ d~ t1tulandade de domm.lo do conheCimento. É a
por exemplo. É que o patrimônio genético se torna um pnmelra pergunta para refletirmos sobre o assunto.
recurso não apenas pela parte tang!vel, material, ou Examinando a Constituição, verificamos que há
seja, a planta ou a seqoência de DNA que codifica de- uma série de artigos que conferem ao Estado a com-
terminada caracter!stica de uma substância que a petência para poder legislar, regular, fiscalizar e ga-
planta produza, mas também pelo conhecimento so- rantir a preservação do patrimônio. O art. 225, § 1°, in-
bre o valor do recurso biológico. Não é que essas par- ciso 11, do capftulo Do Meio Ambiente, dispõe que
tes sejam dissociáveis, mas estamos falando de duas cabe ao Estado preservar a diversidade e a integrida-
coisas: da parte material, tangfvel- a planta, o micro- de do patrimônio genético do Pafs e fiscalizar as enti-
organismo, a seqüência de DNA - e do conhecimento dades dedicadas à pesquisa e à manipulação de ma-
- para que servem a planta e o microorganismo. terial genético.

Quando falamos de conhecimento, obrigatoria- Com base no que já existe na Constituição e na
mente inclufmos na discussão o terceiro elemento: os legislação correlata, entendo que já há um arco legal
que desenvolveram ou detêm a titularidade do conhe- suficiente para que o Governo brasileiro possa fiscali-
cimento. Justamente por causa disso, quando anali- zar e proteger a biodiversidade brasileira, garantindo
samos a Convenção de Biodiversidade e todos os de- e aplicando um item importante da Convenção da
bates que vêm acontecendo em torno da questão nos Biodiversidade, que é a tal repartição justa dos bene-
últimos anos, o conhecimento local, as populações fícios. Esse é um primeiro aspecto para pensarmos a
tradicionais, as populações indfgenas foram, final- respeito.
mente, reconhecidos como um dos elementos impor- Na verdade, o grande desafio não está neces-
tantes na mediação da discussão sobre titularidade sariamente em definir a titularidade para a União, de
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modo que possa efetuar a fiscalização e fazer com É justamente o compartilhar, o dividir e o passar para
que os benefícios fiquem no País. Hoje o maior desa- frente que têm feito com que o conhecimento se pre-
fio na discussão de patrimônio genético é conseguir o serve. São duas perspectivas de direito completa-
reconhecimento do elemento que tem a titularidade, mente distintas.
que é o conhecimento, de modo que os direitos pos- O grande desafio é como conseguir estabelecer
sam ser aplicados. A grande dificuldade de todos os uma legislação de acesso que possa reconhecer es-
países para implementar as tais leis de acesso à bio- ses direitos, possa estabelecer um marco legal que
diversidade é que realmente venham a reconhecer os ê conta de resolver perspectivas tão distintas. Não
direitos das comunidades que desenvolveram o co- tenho a resposta. É um debate sobre o qual precisa-
nhecimento e o conservaram. Os recursos têm valor e mos nos debruçar. Estou querendo aqui levantar al-
fizeram com que os conhecimentos fossem aprimora- gumas interrogações, que espero possam contribuir
dos e passados de geração para geração. de alguma forma para a discussão e também ganhar

O Estado tem o patrimônio e negocia com a in- novos ensaios para minha reflexão pessoal. Este é o
dústria o acesso ao patrimônio. Mas como o terceiro grande desafio agora.
elemento, que tem um papel tão importante, que faz A lei de acesso, a princípio, seria um instrumen-
com que o recurso tenha valor econômico, também to. Há projetos tramitando no Senado Federal e na
entra na negociação? Do ponto de vista do que já Câmara dos Deputados, existe um esforço do Poder
existe na Constituição, acho que está bom. Não é ne- Executivo e do Legislativo para tratar da questão há
cessárlo adicionar um novo inciso que passe a titulari- alguns anos. Este seria o lugar para começarmos a
dade pelo Estado. Porquê? Porque o Estado não pre- tentar resolver esse impasse. Para conseguir chegar
cisa disso para poder legislar em termos de acesso à a isso, além de pensarmos numa lei propriamente
biodiversidade, e, segundo, isso traria ambigüidade dita, temos de pensar num processo, num método di-
do ponto de vista de estar trabalhando a titularidade ferente, em que as diferenças, percepções e necessi-
apenas do ponto de vista mais material, mais tangí- dades possam ser aprendidas. Acho muito difícil defi-
vel. Criamos aí uma situação um pouco delicada e nirmos uma lei de acesso que venha a proteger os di-
complicada, que necessita ser muito mais discutida. reitos das comunidades que detêm conhecimento so-
É uma situação bastante complexa. bre o patrimônio sem a participação desses segmen-

Dito isso, o importante hoje seria passarmos tos. A percepção que temos, com certeza, é muito di-
para essa segunda etapa. Se já temos na nossa ferente da percepção daquelas pessoas que estão Ii-
Constituição os mecanismos que permitem que o dando co~ esses patrimônios, que estão ness: pro-
Estado possa legislar e atuar em relação ao acesso à cesso de mt~ração de área e que e~tão man~Jando
biodiversidade, precisamos, então, da aprovação de e~se. conhecimento..Isso é uma cOisa comphcad~,
uma lei que avance. Não é preciso apenas aprovar principalmente p~ra Implementar num país das dl-
uma lei que fique circunscrita à mediação da negocia- mensões do BrasIl.
ção entre esses dois elementos, mas uma lei que Para concluir a minha fala, citarei a experiência
possa fazer valer o reconhecimento dos direitos das da Costa Rica. Ainda que não possamos talvez apli-
comunidades, dentro de uma perspectiva de direito cá-la da mesma forma no Brasil, acho que é um
que é completamente distinta daquela da indústria. A exemplo bastante pedagógico e interessante, que tal-
indústria tem interesse em explorar, investir em deter- vez possa trazer-nos al.Qumas idéias. A Costa Rica
minado princípio ativo de uma planta, conseguir iden- aprovou uma lei de biodiversidade, e é muito interes-
titicar determinada seqüência genética de um micro- sante a forma como abordaram a titularidade e os
organismo. Fará determinado investimento porque processos que implementaram no país para dar conta
tem interesse em explorar aquilo economicamente. dos desafios que comentei anteriormente.
Para que possa obter os resultados, tem de se ampa- O art. 82 da Lei de Biodiversidade da Costa Rica
rar em um marco legal do direito, que é o direito à pro- diz que o Estado reconhece e protege expressamen-
priedade intelectual, que garante o monopólio, a ex- te, sob o nome de direitos intelectuais comunitários
clusividade, para que ela possa ter o retorno financei- sui generis, os conhecimentos, as práticas, as inova-
ro. Se partirmos da perspectiva do direito do outro se- ções dos povos indígenas e das comunidades locais
tor que detém o conhecimento e o manejo desses re- relacionadas com o emprego dos elementos da biodi-
cursos, que são as comunidades locais tradicionais, versidade e o conhecimento a ela associado. Esse di-
as comunidades indígenas de denominações diver- reito existe e se reconhece juridicamente apenas por
sas, a percepção de direito é completamente distinta. sua existência e pela prática cultural. E a prática cul-
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tural desse conhecimento, relacionado com os recur- para garantir que esse terceiro setor, que ganha final-
sos genéticos e bioquímicas, não requer declaraçao mente reconhecimento na comissão de biodiversida-
prévia, reconhecimento prévio ou expresso, nem re- de, na legislação, possa participar de forma ativa na
gistro oficial. Portanto, pode compreender práticas definiçao dos seus direitos a partir da sua perspectiva
que, no futuro, adquiram tal categoria. O reconheci- e de quais são as formas de compensação para os di-
menta implica que nenhuma das formas de proteçao reitos. Senão, poderemos chegar a uma situaçao em
dos direitos de propriedade intelectual industrial regu- que conseguimos definir uma legislação que apenas
ladas nesse capítulo, de que a lei também trata, as delegue para o Estado. Passa-se uma procuração em
leis especiais e as leis de direito internacional, afeta- branco para o Estado, para que ele possa negociar as
rão tais práticas históricas. formas do benefício. Por melhores que sejam as in-

t uma posição muito arrojada, muito inovadora tenções, isso pode acabar indo de encontro aos direi-
da legislação da Costa Rica. Eles fazem o reconheci- tos e aos desejos dos setores da sociedade que de-
mento público dos conhecimentos que não estão re- têm essa parte intangível do património genético e
gistrados no cartório e que têm valor maior do que que têm, necessariamente, de ser atores ativos nes-
aqueles reconhecidos em cartório. Acho superinte- se processo.
ressante eles terem conseguido chegar a esse nível Encerro por aqui a minha fala. Espero que, pelo
de aprofundamento. Há muitas coisas interessantes menos com as perguntas, possa ter trazido alguma
sobre o processo na Costa Rica. Mas, além de ser contribuição ao debate.
uma coisa bonita no papel, acho que há outro aspecto Obrigada.
interessante, que é o processo que estão tentando O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olivei-
implementar no país para conseguir fazer com que ra) - Agradecemos à Profl Ângela Cordeiro. Logo de-
isso não seja simples retórica. pois, daremos oportunidade aos demais para faze-

O art. 83 da mesma lei diz que, dentro de dezoito rem os questionamentos.
meses, seguintes à entrada em vigência da lei, a co- Antes de passar a palavra ao próximo expositor,
missão, por meio do seu escritório técnico, em associ- comunico que, neste momento, está sendo instalada,
açao com a mesa indígena e com a mesa campesina na sala ao lado, a Comissão Especial sobre a Lei de
- são dois fóruns que existem lá -, deverá definir um Acessos, tendo sido apensados os projetos do Sena-
processo participativo com as comunidades indígenas do Federal e da Câmara dos Deputados.
e de agricultores para determinar a natureza, os alcan- Passamos a palavra ao Dr. Afonso Celso Can-
ces e 05 requisitos desse direito, para sua regulamen- deira Valois, pesquisador da Embrapa - Empresa
taçao definitiva. As organizações envolvidas desenvol- Brasileira de Pesquisa Agropecuária, pelo tempo de
verão a forma, a metodologia e os elementos básicos vinte minutos.
do processo participativo. A Universidade Nacional da O SR. AFONSO CELSO CANDEIRA VALOIS -
Costa Rica, que participou ativamente da comissão, Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres Deputados, senho-
junto com diversos representantes de setores de co- ras e senhores, para nós, é uma grande satisfaçao
munidades indígenas e camponeses da Costa Rica, estar aqui para tecer comentários sobre assunto da
desenvolveu um manual pedagógico para capacitar mais alta importãncia, o património genético de plan-
agentes e desencadear o processo de discussão den- tas, animais e microorganismos, contemplado no art.
tro do país. Como é uma iniciativa pioneira, eles admi- 20 da Constituição Federal.
tem que isso pode ser melhorado, aprimorado e adap- Mas o que vamos nos propor a fazer aqui é dar
tado. t um material muito interessante. uma visão geral de como está o Brasil em termos de

Em novembro do ano passado, tive a oportuni- património genético de plantas e microorganismos.
dade de participar de uma reunião com vários outros Vamos apresentar aqui, como subsídio para a Comis-
representantes de parses centro-americanos, em que são Especial, alguns slides e transparências. Depois,
a Costa Rica estava discutindo esse procedimento e passaremos à discussão. O que o Governo vem fa-
a possibilidade da sua aplicação em outros países. A zendo para mitigar a perda da biodiversidade?
Costa Rica é um país pequeno. De forma alguma po- Em termos gerais, o que notamos hoje é que o
demos imaginar pensar com a mesma simplicidade Brasil está começando, no âmbito do Ministério do
para um pars com as dimensões do Brasil. E a prática Meio Ambiente, uma política nacional para a biodiver-
deles nos ensina, com todas as dificuldades que es- sidade que leva em consideração os capítulos da
tão tendo para colocar isso em prática, que não adi- Convenção da Diversidade Biológica. Como todos
anta só termos a lei. É preciso haver um processo sabem, são 42 capítulos, e ela inclui o inventário da
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identificação da diversidade biológica. A Convenção aqui de sobreposição de biomas - bioma AmazOnia
da Diversidade Biológica tem principalmente três ob- com bioma Cerrado principalmente -, onde estão
jetivos: primeiro, a conservação da biodiversidade; mais ou menos 83% dos focos de queimadas no Pais,
segundo, o uso sustentado da biodiversidade; e o ter- principalmente nos Estados do Maranhão, Pará, Mato
ceiro é o reconhecimento das populações tradicionais Grosso e Tocantins.
sobre o uso da biodiversidade. Com esse trabalho de mitigação, vai haver uma

Com relação ao inventário, temos que levar em redução de queimadas. Esses genótipos, essas plan-
consideração os ecossistemas e as espécies em ge- tas têm um valor fundamental, porque elas têm condi-
nes: obtenção, organização, manutenção e descrição ções de se adaptar, têm o que nós chamamos de
de dados de referência. plasticidade fenotípica a vários biomas. Têm o ger-

Com relação à agroindústria e ao setor florestal, moplasma, que é um recurso genético muito especial.
todos esses dados mostram o quanto o Brasil tem de Para ganhar tempo aqui vamos passar adiante.
riqueza. Somos um país que, todos sabem, tem 20% . '
de toda a biodiversidade, 19% de todos os solos agri- . Co.ntrnuando ~sse processo,. ter:nos a con~erva-
cultáveis e 40% da água doce do planeta. ção In Sltu e a ex SltU.. São.da mal~r Importância por

que, ao colocar o patrrmónro genétIco comÇ) um bem
S~o esses pontos que leva.m ~o e~tudo do ~e- da União, vai haver tanto a conservação in situ, no 10-

senvolvlmento sustentável da blodlversldade. EXI~- cal onde a planta está adaptada e dentro da comuni-
tem três pontos, três sustentáculos do ~esenvolvl- dade a que pertence quanto a ex situ que é feita fora
mento sustentado: um refere-se ao conhecimento tra- .'..' .
d" I 'á ~ . d·t . U b' ,..o!!I t do local de origem. O Brasil hOJe desenvolve esse tipOIClona - J .01 I o aqUi. ma loprospec.,...,o raz ....

. 't d d t de conservação da blodlversldade considerando asuma economia mUi o gran e e processo e empo . .
quando se vai estudar um fármaco. Também as pes- áreas protegidas, as espécl~S a.meaçadas não só de
quisas em recursos genéticos hoje estão bem desen- plantas, mas também de animais.
volvidas. Aliás, o Brasil tem sido um país modelo para Temos aqui os slides, que vamos passar rapi-
as pesquisas em recursos genéticos. E temos que damente.
avançar muito mais. Também a parte relacionada ao (Projeção de slides.)
uso dos genes, especificamente aos genes tropicais, Como é que está este ponto relacionado com a
é da maior importância não só para a agricultura, biodiversidade?
como também para a indústria. . .. .

. . Em termos gerais, como Já fOI dito e é de conhe-
DepoIs vem também ess~ Item que faz. parte do -cimento-de-todGs; o-Sfasit-é---am-àes--tfês-pafses mais

processo, o aspecto do mOnitoramento visando à ricos em biodiversidade. Se considerarmos as flores-
conservação e ~o sustentável. E também as bases de tas tropicais, elas cobrem mais ou menos 6% de toda
dados temporais e geográficos de todos esses pontos a área do planeta. Na América Latina e no Caribe, em
farão com que tenhamos re~lme~te um wande sus- torno de 54%. O Brasil possui 20% de toda a biodiver-
tentáculo d~ntro de um patrlmónro genétIco, como o sidade do planeta.
bem da União. Nesse aspecto, chamamos a atenção
aqui para o.impacto das queimadas. O Governo está O ~onjunto de plantas, ~nimais e micr~organis- -
lançando um programa para mitigar as queimadas, mos em mteração c~m o ambiente em que vivem são
que têm também um aspecto relacionado com a bio- pontos fundamentais não só da conservação, como
diversidade, porque, se evitarmos as queimadas, ha- tamb~m da utilização .suste.ntável. Também o reco-
verá conservação da biodiversidade. Envolve vários nheclmento etnobotâmco é Importante, mas sempre
Ministérios, como o da Agricultura e o do Meio Ambi- levando em consideração o uso do melhoramento ge--
ente, e a Embrapa está coordenando o processo. nético na biotecnologia.

O que mais chama a atenção é que, no Brasil, a São pontos que conduzem a um estudo mais
Embrapa detectou em torno de 300 mil focos de quei- apurado, considerando plantas, animais e microorga-
mada por ano, 90% em áreas desmatadas e 10% em nismos. Em termos do que o Brasil possui, temos hoje
áreas reflorestadas, o que é assustador. Vimos no fim 250 mil espécies de plantas classificadas. Na realida-
de semana o que aconteceu em Ponta Grossa, no de, hoje são 267. Aumentou. O Brasil passa a ter 21 %
Paraná, onde as florestas de um parque nacional fo- de todos os materiais endêmicos que são mais estu-
ram queimadas. A queimada realmente é uma prática dados. Quer dizer, 7% dessas plantas são endêmi-
agricola usual. Chama a atenção esse ponto aqui, caso Temos que ter muita responsabilidade para evi-
que mostra como estão as queimadas, essa região tar a perda desses materiais.
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Chamo a atenção aqui para o caso dos peixes Estado de Roraima tem 57% de área reservada aos
de água doce. São 3 mil espécies, sendo 2,5 mil da indígenas.
Amazônia. Aqui está um ponto interessante de como O mundo também se preocupa com o intercam-
agregar valores a partir da aqOicultura. Embora tenha bio de germoplasma. Há 1.320 bancos. No Brasil, já
toda essa riqueza, o Brasil importa 160 mil toneladas são mais de 200. ~ uma grande contribuição em rela-
de pescado por ano. Dentro do PPA, a aqüicultura de- ção ao total mundial. Em termos de bíomas, onde são
verá ser melhor vista. feitas as coletas, aqui estão os cinco principais: Ama-

Quanto aos mamíferos, das 524 espécies, cerca zônia, cerrado, campos e Florestas Meridionais,
de 70 estão em perigo de extinção. No caso das aves, Mata Atlântica e caatinga.
são 1.722, e há cerca de 113 em perigo de extinção. Damos exemplo de como um assunto como
Temos que ter cuidado. Por isso, se consideradas esse tem de ser levado em consideração. Na Inglater-
como bens da União, vamos ter mais condições de es- ra, reserva-se uma percentagem do jogo de lotos
tudar essas espécies, através de um programa nacio- para a conservação dos recursos genéticos. Eles de-
nal de recursos genéticos, o que hoje não temos. cidiram que deveriam fazer uma coleta de, pelo me-

Como recurso genético, consideram-se espéci- nos, 1O~/o daq~el~s 267 mil espéc~es de p~an~as hoje
es silvestres de plantas, espécies de parentes silves- conh~cldas, principalmente na região seml-á~lda. Por
tres de plantas cultivadas, enfim, todas as informa- q~e I.SSO? OS genes que ~correm nas regiões se-
ções vamos deixar aqui na Comissão. Há um ponto ml-árldas.têm grande.c~pacldade de se adaptar a ou-
interessante. Se enumerarmos aqui, há quinze produ- tras condições. Nos ultlmos 150 anos, a temper~tu~a
tos. Destes, cerca de 80% da população alimen- do planeta aumentou 0,6 grau. Os genes. tropicais
tam-se deles. E 60% alimentam-se principalmente de ~êm a vantagem de se adaptar a novas condIções. 05
arroz, batata, milho e trigo. Isso é muito pouco. Ingleses se comprometeram com sua população,

mas não conversaram com os outros países. O que
Na Europ~, ocorreu um problema com. relaç~o à eles queriam do Brasil? Coletar o material e levar tudo

?atata, acometida de uma doenç.a, o que ImpediU a para a Inglaterra, com o que não concordamos. Isso
mgestã~ p~las pe~so~s. C? Brasl.I, a~esar de ser o num caráter subjetivo, mas como patrimônio da União
país mal~ r~co em.blodlversld~de, e mUito depende~t~ isso fica implícito.
de materiais exótiCOS, quer dizer, tem um alto coefiCI-
ente de materiais de origem em outros países. ~ssa é uma amostra de como e~tamos em nos-

.. so Pais. Um ponto que chama mUita atenção é o
A Embrapa tem hOJe o mel~or sistema de con- Estado do Amazonas, com 3.611 quilômetros de fron-

servação e uso de recurso genétiCO. A Embrapa tem teira com a Venezuela a Colômbia e o Peru. Em toda
um c~ntro naci~nal d~ pesquis~.e recursos genéticos a Amazônia, em torno' de 6 mil, um pouco mais de 6
em blotecnol?gl~ aqUi em Brasl~la que coordena esse mil quilômetros. Esse é um cuidado que devemos ter,
processo: p~lncl~almente conSiderando a con.serv.a- principalmente devido a problemas de corredores de
Çao da .~Iodlversld~de desde os parques naCionaIS, germoplasma, isto é, da biopirataria, que temos de
até a utilização raCional, sustentável. considerar.

Vemos que o Brasil hoje, em números mais re- O que estamos explorando é o que chamamos
centes, tem em torno de 70 milhões de hectares já em de complexos gênicos. Essa é a nossa grande rique-
idade de conservação, considerando o aspecto rela- za: tirar daqui os genomas funcionais, para utilizá-los
cionado ao particular, governamental, estadual e mu- em benefício da nossa sociedade. Na caatinga, há
nicipal, englobando o duo de biotecnologia e recursos materiais com grande resistência ambiental, mas as
genéticos. Esses são os pontos que fazem com que o pessoas de fora retiram-nos como simples madeira.
Brasil caminhe para ter esse material, utilizando-o de Devemos fazer com que isso diminua, inserindo ou-
forma sustentável. tras espécies até exóticas, a fim de evitar a degrada-

Se olharmos o tipo de conservaçao de germo- ção antrópica na caatinga.
plasma tanto in situ, como ex situ sob esse aspecto, Aqui está em linhas gerais a situação do progra-
temos de levar muito em conta o conhecimento tradi- ma de bancos de germoplasma no Brasil. Temos de
cional das populações indígenas. A Convenção afir- ver se será considerado como patrimônio da União,
ma isso claramente. Temos de estudar como fazer como captar recursos financeiros, manter esses ban-
para que esse direito seja reconhecido. Em termos de cos in situ e ex situ, não só as espécies autóctones,
população indígena, mostramos que já há consubs- mas também as exóticas, das quais, como já foi dito,
tancial contribuição do solo brasileiro. Por exemplo, o o Brasil é muito dependente.
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Lembro-me de que, em uma das discussões so- processo. Cento e quinze, com 4,2 milhões de espéci-
bre transgênicos, alguém falou que os bancos de ger- es no jardim zoológico; 130, com 30 milhões de espé-
moplasma da Embrapa tinham de ser patrimônio da cies silvestres; coleções ísológicas; ameaças. Isso já
União, e não ir para particulares. Mas isso não vai foi dito aqui. Também essas perdas, cerrado, área:,;;
acontecer. A Embrapa trata muito bem de seus ban- alteradas com 40%, Mata Atlântica com 93%, Amazô-
cos, lá trabalham pessoas altamente devotadas. Te- nia, com 55 milhões de hectares, hoje são áreas des-
mos de aumentar esse processo. matadas. E, na hora de levar para um zoneamento

A Embrapa tem um programa de conservação ecológico, tem de se levar em consideração, prim<3i-
só para recursos genéticos. Hoje são 149 bancos que ramente, o uso das áreas já alteradas.
levam para frente esse processo, dentro de um siste- Aqui, em termos de polftica nacional, a UtiliZ:8-

ma bem organizado. E aqui não só para plantas, ção sustentável ainda ficou por dentro do artigo da
como também para animais - não vou chamar aten- Convenção. O manejo de ecossistema, genes e es-
ção nenhuma, porque dá para ler também - e para pécies já foi visto aqui. Incentivo e conservação são
microorganismos, outra fonte muito importante, que os pontos que tratam da utilizaçao sustentável e tam-
tem de ser considerada. bém da distribuição dos benefícios.

Aqui está outro processo interessante, que é o A politica nacional vai considerar esses pontos
intercâmbio de germoplasma. O que é que fazemos que já foram discutidos aqui, para ver como se faz
com outros paises? Se olharmos 1998 - em 1999, foi para que, realmente, as populações tradicionais e as
mais ou menos semelhante -, enquanto trouxemos comunidades indígenas possam ser beneficiadas
para o Brasil em torno de 24 mil acessos, amostras de pela repartição justa e eqüitativa da utilização dos re-
plantas, foram exportados 266. É uma vantagem cursos genéticos e também dos conhecimentos asso-
comparativa muito grande, porque precisamos des- ciados.
ses materiais para gerar novas espécies para o meM Aqui foi citado rapidamente o caso de Roraima,
Ihoramento genético. Sabemos que uma variedade sobre os corredores de germoplasma. Há que se ter
tem uma vida útil de seis a sete anos, e sempre é pre- muito cuidado com relação à Venezuela, ao Sunna-
ciso estar criando novas variedades para a agricultu- me, à Guiana Francesa. Pelo Amapá também, pelo
ra. Essa é a importência do banco de germoplasma. Amazonas, por Tabatinga. Outro dia, vi aqui nesta re-

Também hoje, dentro do módulo do gião uma espécie de evasão de germoplasma de
SIBRARGEN - Sistema Brasileiro de Recursos Ge- uma orquídea muito interessante - os índios estavam
néticos -J dando uma base J já temos o Programa Na- trocando as orqufdeas por roupas e artigos para sua
cional de Recursos Genéticos, que, com uma função manutenção.
como a de colocar como patrimõnio nacional, vai faci- Em termos de gestão de biotecnologia, é muito
Iitar muito o processo. importante esse ponto com a biotecnologia, para for-

Em termos de Amazônia, estamos em trabalho talecer o uso da biodiversidade sustentável. A educaM
conjunto com a Sudam. Há uma rede de recursos que Çao e as concessões públicas, a educação e a con-
dá mais importância a muitas instituições aqui repre- cessão ambiental são pontos fundamentais, que têm
sentadas, para poder realmente observar a biodiver- de ser levados em consideração, assim como a 000-

sidade, a prospecção, a valoração da biodiversidade J peração de informações científico-tecnológicas. Sa-
mas também valorizando o conhecimento das popu- be-se que a riqueza da biodiversidade está nos paí-
lações tradicionais e comunidades indígenas. Obser- ses do sul, e os países do norte a usufruem. Tem-se
ve-se a utilização. Esse é um ponto que tem de ser de dar um poder de barganha muito grande para os
considerado e vai ficar muito mais fortalecido sendo o países do sul em termos de intercâmbio, de tecnolo-
patrimônio genético considerado como bem da gia, de conhecimento, de treinamento de pessoal e
União, com esse acesso à titularidade. assim por diante.

Quanto à América Latina e ao Caribe, o Brasil Finalmente, o ponto relacionado com recursos e
participa de algumas redes. mecanismos financeiros. Temos de ver uma forma de

Estes sao pontos muito interessantes. Com re- como conseguir o aporte de recursos financeiros para
lação à conservação in situ e ex situ, complemen- conservação e utilização sustentável da biodiversida-
tando

J
essas são áreas de conservação do Exército, de nos aspectos legais da ação ambiental e da propri-

o que já foi dito, como também há o aspecto relacio- edade intelectual.
nado com os jardins botânicos, que são quarenta - no Esses são os pontos que trouxemos para subsi~

mundo, há 1.600. O Brasil precisa incrementar esse diar a discussão.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olivei

ra) - Agradecemos ao Dr. Afonso Celso Valois, pes
quisador da Embrapa.

Passamos de imediato ao Dr. David Hathaway,
economista e consultor do Fórum Brasileiro de ONG e
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente, para que
possa também, no prazo de vinte minutos, fazer as
suas considerações.

O SR. DAVID HATHAWAY - Muito obrigado,
Deputado Valdeci Oliveira. Cumprimento o Deputado
Ricarte de Freitas, a quem tive o prazer de conhecer
só hoje, e agradeço o convite a esta Comissão Espe
cial, pela oportunidade de vir aqui expor algumas idéi
as sobre a proposta de emenda à Constituição.

Já ouvimos dos dois expositores anteriores al
gumas explanações sobre a PEC, a sua implicação
em várias de suas dimensões e também, no contexto
do Dr. Valois, a importância da conservação da biodi
versidade, do papel do Brasil no cenário internacional
da biodiversidade e o que o órgão mais importante do
Governo Federal nessa área, a Embrapa, vem fazen
do de concreto, de institucional, de longo prazo e real
mente vultoso na área.

E o que se apresenta hoje para a Comissão é
uma questão muito específica e complexa. Sou eco
nomista de formação e confesso que convivo com
essa questão, por parte das Organizações
Não-Governamentais da área ambiental, há pelo me
nos oito anos, desde a época da assinatura da Con
venção da Biodiversidade no Rio de Janeiro e desde
a apresentação do primeiro projeto da Lei de Acessos
aos recursos genéticos, no Senado Federal, há cinco
anos, em que se procura estabelecer a soberania do
País sobre os seus recursos genéticos, definidos
como tais na Convenção da Biodiversidade.

Não sou advogado, mas tenho uma intimidade,
digamos, prática com a discussão dessas leis, para
ter a pretensão de poder levantar luzes ou pistas para
os deputados, que são os que fazem as leis, emen
dam a Constituição, e para os advogados, em particu
lar os constitucionalistas, para buscarem algumas
idéias e irem além do que eu, certamente, como eco
nomista, poderia fazer.

A verdade é que, com toda humildade, somos
oucos os indivíduos no País que vimos pensamos
sobre a titularidade, como a Prof' Ângela Cordeiro de
fendeu, do status jurídico, do recurso genético ou do
patrimônio genético. Uma dessas pessoas está nesta
sala, o advogado Eugênio Arcanjo, Assessor da Con
sultoria Legislativa do Senado Federal, que foi a pri
meira pessoa - espero que seja de grande valia para

esta Comissao também - no Brasil que, a partir de
1995, começou a pensar, como advogado, sobre o
Direito Administrativo, o status do bem econômico,
que é o recurso genético.

Tentarei dar um pouquinho de contexto a esta
discussão e dar a minha opinião pelo menos sobre o
significado dessa proposta de emenda à Constituição
em si e recomendações.

Vimos na apresentação que havia preparado al
gumas partes que já foram bem explicadas pela Pror
Ângela Cordeiro, em particular sobre o histórico políti
co-jurídico e o contexto da tarefa desta Comissão
Especial, que surge com a assinatura da Convençao
da Biodiversidade, no Rio de Janeiro, em 1992, que
entrou em vigor a partir de 1994, quer dizer, há mais
de cinco anos, e, entre outras coisas, declara-o para
todos os parses-membros, porque o Brasil é membro,
ratificou desde o início. No art. 15, citando a Conven
ção, temos de, em reconhecimento dos direitos sobe
ranos dos estados - fala em estados - sobre seus re
cursos naturais, a autoridade para determinar o aces
so a recursos genéticos pertence aos governos naci
onais e está sujeita à legislação nacional. Depois,
para implementar tudo isso, fala nas partes contratan
tes, que devem procurar criar condições, realizar pes
quisas.

Estou assinalando não tanto o conteúdo, mas,
no Direito Internacional, nessa convenção de que o
Brasil é signatário, basicamente o Direito soberano
do Estado e da autoridade do governo para determi
nar o acesso ao recurso genético. Os estados, obvia
mente, ficam livres para definir o status jurídico, mas,
a princípio, o contexto internacional que se dá é que o
recurso genético pertence ao estado, que tem sobe
rania sobre ele.

É a contribuição da convenção para esta ques
tão em particular.

A discussão também se vem desenvolvendo em
um contexto comercial, que, além da Convenção da
Biodiversidade, vem sendo influenciado, direta e in
tensamente, pela Organização Mundial do Comércio,
em particular por um acordo que faz parte da OMe,
que é o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelec
tual relacionados ao comércio, vulgo TRIPS, e tam
bém outro acordo comercial sobre propriedade indus
trial, relacionando as variedades, os cultivares agríco
las, que representam nesse sentido também um re
curso genético para a agricultura em particular e que
vem dando, por vias diretas e indiretas, na aprova
ção, por este Congresso, da Lei de Cultivares e na ra
tificação, pelo Brasil, da Convenção da UPOV.
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É nesse contexto comercial que surge a ques- Senador Osmar Dias estarem totalmente abertos e o
tão do ac~sso ao recurso genético, da necessidade, consultor legislativo Eugênio Arcanjo ter feito esfor-
rec?nheClda por todas as partes, de ONG até o Exe- ços de cidadão para provocar até pronunciamentos
C~tIVO, de o Governo Federal criar e a~rovar uma le- de vários setores da sociedade sobre o projeto. O
glslação que governe, que realmente Implemente o projeto foi aprovado pelo Senado encaminhado para
que .estabele~e a Convençã~ da Biodiver~.idade, no a Câmara dos Deputados há doi~ anos, e, há pouco
sentido de legIslar, tomar medidas para facIlitar e con- mais de um mês, finalmente vemos sinais.
trolar o acesso aos recursos genéticos. Isso em com- -
pensação, de alguma forma, pelas leis de proprieda- De fora, n.ao sabe~o~ exatamente como funcio-
de industrial já aprovadas. A lei de Patentes dá direi- nam os mecanismos cotidianos da. Mesa da C~mara
tos a quem quer que seja, desde que seja uma pes- dos Dep~tados. ~ouve outra Comissão Especial so-
soa física ou jurídica legalmente constituída, de dizer ~re? projeto de lei aprovado pelo Senado, com su~s-
que é o inventor de algo, um produto farmacêutico, t~tutlVO do Deputado Jaques ~agner, e o.utro substlt~-
um alimento feito com matéria-prima brasileira, genes tlVO apresentado pelo Exe~utlvo há .dols anos aqUi,
brasileiros, moléculas codificadas, proteínas a partir mas, so~ente agora,. em Junho, feliz ~ finalmente,
de genes da biodiversidade brasileira e sem dever esta Comls5.ão E~pe.clal começa a funcl~nar. Parece
nada ao Brasil. O caminho visto tem sido para poder que nã~ havl.a mUito Interesse, nem depOIS de chegar
compensar a injustiça criada e estruturada pela lei de o próprro projeto do Governo à Câmara, em fazer com
Patentes, em particular, e, secundariamente, pela Lei q~e o processo realmente .andasse e~ ter~os de ~ra-
de Cultivares na área agrícola específica, para se mltar e de haver uma política sendo feita, dlscussoes
passar a exercer o direito que o Brasil tem, desde em.curso, .~eb~te~ c~mo este agora. Esta não é a pri-
1994, de soberania sobre seus recursos genéticos melra audlencla publica, mas, recentemente, começa
de controlar o acesso, por quem quer que seja, a~ a ha~er, na Câmara dos Deputados, a experiência
uso, à exploração desses recursos, para garantir uma que vivemos durante três anos, que também foi muito
repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos tempo, no Senado.
da exploração. Falo isso a trtulo de dar o contexto que as ONG,

Na ausên~ia de qualquer iniciativa por parte do as .organizações ambientalistas, em particular de
Executivo, empenhado em aprovar a Lei de Patentes agricultura e de ecologia, têm acompanhado nos últi-
e a Lei de Cultivares e na absoluta ausência de qual- mos anos. Fomos pegos absolutamente de surpresa
quer iniciativa do Executivo Federal para implemen- pela proposta do Governo, que nunca havia antes
tar, apresentar, discutir junto ao Congresso Nacional sido ventilada, de, além de apresentar um projeto de
uma legislação de acesso aos recursos genéticos, lei substitutivo ao projeto da Senadora Marina, ao
entidades da sociedade civil, Organizações substitutivo Osmar Dias, apresentar uma proposta de
Não-Governamentais e ambientalistas, a Senadora emenda à Constituição. Até hoje, não sabemos por
Marina Silva, do Acre, apresentou, em outubro de que o Executivo teve essa idéia. A fundamentação
1995, a primeira versão de um projeto da Lei de Aces- que o Governo oferece na mensagem enviada para o
so aos recursos genéticos. Congresso, acompanhando a PEC, cita, por exemplo,

Não vou falar sobre toda a história da tramita- nos §§ 7°, ao, 9° e 10, experiências em outros países.
ção, que está disponível, mas simplesmente salientar A República das Filipinas colocou na sua Constitui-
que, de 1995 a 1998, durante três anos, o projeto de ção que a vida silvestre, a flora e a fauna, entre ou-
lei tramitou no Senado Federal e foi aprovado na for- tros, pertencem ao Estado. É citado também o caso
ma do substitutivo do Senador Osmar Dias, do Para- do Equador, onde uma lei, não a Constituição, de se-
ná. Entretanto, o Executivo Federal em momento al- tembro de 1996 estabelece que o Estado equatoriano
gum, expressou opinião, ofereceu ~ontribuição, criti- é tit~lar dos direi~os. de ~ropriedade sobre espécies
cou ou elogiou, para agregar isso ou tirar aquilo. que I.ntegram a blodlversldade do país, as quais são
Nada. Foi absolutamente zero a participação ou a conSideradas como bens nacionais e de uso público.
co~tribuição de qualquer Ministério isolado, do Exe- O regime comum do Pacto Andino, pela Decisão
cutlVO para a elaboração do projeto. que se transfor- n° 391 - não é citada a data, mas é de 1996, se não me
mou no substitutivo aprovado pelo Senado em mea- engano, há a citação toda aqui pejo Governo -, deter-
dos de 1998, há quase dois anos. 1550 apesar de ha- mina que os recursos genéticos e seus produtos deri-
ver muitas audiências públicas pelo País e de tanto o vados sêo bens do patrimônio da nação ou do Estado
gabinete da Senadora Marina, como o gabinete do de cada pars-membro, de conformidade com as res-
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pectivas legislações internas. Quer dizer, ou da nação incluido na Constituição, no outro artigo, o 225. Qual o
ou do Estado. Varia de uma Constituição para outra. sentido disso eu não sei. Fico com o gosto de levianda-

Mais recentemente - a Ângela citou a Costa de e gostaria de ouvir algo da Casa Civil, da Advoca-
Rica -, a nova lei da bíodiversidade, de 1998, afirma cia-Geral da União, dos advogados que tiveram essa
que o Estado exercerá soberania completa e exclusi- idéia, que lideram esta redação, para nos esclarecer,
va sobre os elementos da biodiversidade. Então, o porque parece que o único sentido disso e do que ouvi-
Executivo brasileiro, no próximo parágrafo da mensa- mos nas conversas que temos tido, negociando e de-
gem que encaminha a PEC à Câmara dos Deputa- batendo informalmente com as ONG, no nível pessoal,
dos, afirma que o Governo entende que a melhor op- com representantes do Governo, autoridades, é que,
ção para o Brasil é declarar o património genético um sem que o património genético tenha dono definido,
bem na União, porque somente esse tratamento per- será muito difícil para o Governo, através de progra-
mitirá adequado controle sobre o acesso aos recur- mas como Probem e Bioamazónia, assinar contratos
sos genéticos e sobre a repartição de beneficios ori- com empresas interessadas em aportar divisas neste
undos de sua utilização, etc. Mas não explica. Diz que Pais, para manter o equilfbrio financeiro da economia
somente esse tratamento permitirá adequado contro- nacional. Quer dizer, é uma consideração meramente
le e não explica quais seriam as alternativas não viá- económica a de tornar quase privado um bem que já é
veis. Não justifica, cita apenas. Por isso, acho que, público. Não é estatizar, é "unionizar". Não existe este
talvez até, hesito em afirmar isso aqui, não é uma afir- verbete, mas, digamos que valha, para que finalidade?
mação, simplesmente fica uma impressão de levian- Para poder fazer contratos no âmbito evidentemente
dade, sinceramente, por parte de quem, no Executi- de programas de grande alcance de desenvolvimento
vo, ideou e encaminhou a proposta de emenda à económico e de meio ambiente no Pais, como são al-
Constituição para a Câmara dos Deputados. Se, de- guns dos programas pelo menos contidos, como o
pois de citar as experiências de três palses, que são Probem, no Avança Brasil.
os únicos n~ m.und~ que legislaram depois da Con- Esses programas podem vir para o bem, para o
venção da Blodlversldade sobre o assunto e declara- mal ou podem ser até indiferentes. Não estamos en-
ram todos que os recursos genéticos, esse patrimó- trando no mérito deles. Reduzir a natureza dessas
nío, são do. Estado, da na~ão, no Brasil deveri~m ser, transações com o meio ambiente, a mera formalidade
então, ?~r ISSO - mas por ISSO como? - da União. de o Governo declarar propriedade da União algo que

Sabem V. Exas. muito bem - alguns que estão -é o.patrimônio genético, ql,Je nem definido está, é uma
aqui desde a época da Constituinte têm isso muito idéia, é uma informação, é tangível ou intangível? Não
claro na cabeça, ou são constitucionalistas de fato - sabemos. Tornar pública a coisa para poder vendê-Ia.
que povo, nação, Estado, União são conceitos cada Não é que alguém seja contra fazer contratos econó-
vez mais estreitos em seu alcance, em seu âmbito. micos de exploração da biodiversidade, dos recursos

Qual é o sentido que o Executivo pretende al- genéticos, do património genético, ou seja lá como se
cançar ao declarar esse património genético como chamar, do País, mas a natureza deste bem tem que
bem da União? Na Constituição Federal, que já ha- estar muito claramente definida, e, nesta PEC do Go.-.
vlamos citado aqui, no caput do art. 225, o meio ambi- vemo, está claramente definida no sentido de onde se
ente já está definido não no art. 20, mas no 225, como entrega, está demasiadamente bem definida - eu diria
bem de uso comum do povo. Esse é o meio ambiente. -, para se abrir somente um caminho, a venda desses
E, para garantir a efetividade do direito a um meio am- recursos sem controle, sem ninguém fora da União. Eu
biente sadio, coube ao Poder Público em geral, não indagaria até aos Deputados - porque todos têm ori-
só à União, no inciso 11, preservar a diversidade e a in- gem em um Estado específico - se jà consultaram as
tegridade do património genético do País. Quer dizer, suas bancadas estaduais ou os seus respectivos Go-
parece que o patrimônio genético faz parte, aqui, do vernadores, autoridades, sobre se têm essa relação,
meio ambiente. Não está dito assim numa frase por- dependendo do partido, sobre o que acham de decla-
que se trata de caput e incisos. Para mim, a Constitui- rar o património genético um bem da União.
ção já define o status jurídico do património genético Hoje em dia, temos dois Estados, Amapá e Acre,
como um componente, uma dimensão, talvez, desse que já têm leis estaduais governando o acesso aos re-
bem de uso comum do povo. cursos genéticos. Ainda lutam para implementá-Ias na

A proposta de emenda do Executivo nos propõe prática. São Paulo tem um projeto de leí na Assem-
simplesmente uma segunda definição alternativa e si- bléia Legislativa, proposto pela Secretaria do Meio
multânea à primeira definição do Estado jurídico já Ambiente, pronto para deslanchar. Essa lei está para-
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da porque eles estão com medo. Ano passado, a Se- Acho por demais importante o que começa nes-
cretaria do Meio Ambiente de São Paulo inclusive envi- ta Comissão, este debate que vai suscitar grandes
ou correspondência à Presidência, expressando sua questionamentos, principalmente porque hoje, no
preocupação por essa questão federal, essa PECo plenário ao lado, quase se instalou a Comissão Espe-

Deixo essas preocupações com V. Exas. e colo- cial da Lei de Acessos. Quase. Porque houve proble-
co-me à disposição para um debate não somente ma de quorum, não foi instalada, mas já está definido
agora, como no futuro, enfim, qualquer colaboração inclusive o nome do Presidente, e ainda se discute a
que me for possível prestar. formação desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olivei- É um debate importante pelo paralelismo, pela
ra) - Agradecemos a participação e a exposição ao importância, por ser o mesmo assunto. Um completa
Dr. David Hathaway. o outro. Por outro lado, há um conflito até de constitu-

Antes de passarmos a palavra aos inscritos cionalidade, porque, enquanto não for aprovada a
para começarmos o debate, gostaríamos de registrar PEC, a própria legislação do projeto da Lei de Aces-
a justificativa da ausência neste debate do Deputado sos não poderá também ser sequer votada. Uma de-
Padre Roque, membro desta Comissão que está no pende da outra. Aquela regulamentação requer esta,
Departamento Médico da Câmara dos Deputados. e, para isso, precisaremos primeiramente aprovar

Passamos a palavra ao primeiro inscrito, Depu- esta PECo
tado Ritarte-de Freitas, R€lãtor-aà PEG que ora esta- Preocupa-me sobremaneira que tenhamos,
mos debatendo. pelo período que estabelece o Regimento, quarenta

O SR. DEPUTADO RICARTE DE FREITAS - sessões para que seja exarado o relatório e para que
Sr. Presidente, senhores debatedores, Profa. Ângela se possa colocá-lo em discussão já no final deste mês
Cordeiro, Dr. Afonso Celso Valois, Dr. David Hatha- de junho, ao encerrarem as atividades do primeiro se-
way, Srs. Deputados, senhores participantes desta mestre desta sessão legislativa, com o período eleito-
audiência pública, começamos, na primeira audiência ral iniciado imediatamente a partir do mês de julho, o
pública desta Comissão, já a ter o tom de como será e que, com certeza, poderá prejudicar não só o anda-
de qual a importância desta PEC do Governo na opi- mento desta Comissão, como também a da Lei de
nião geral e de todos os segmentos interessados. Acesso~-,-QY~L<te..V_eráins.talar.-se nos próximos dias.

Quando â Dra. Ângela diz que a divisão daquilo Portanto, as minhas palavras são realmente de
que ~e e~tende por patrimônio da U~iã~ er:n termos um ouvinte que quer conhecer mais. Já estivemos
de tttuJarJd~d~,. com três atores, mdustr~a, Esta- conversando sobre isso na primeira sessão de insta-
do-nação, dlvldld~s não só na parte n:'at:nal, como lação, sobre a importância de se levar a discussão
na parte do c~e~clmento, ey?pulação mdl~ena e to- para todos os segmentos da sociedade, para que a
~os os seus dlr~t.os, sem

n
duvl~~nen.huma Já

r
começa comunidade científica possa lll.a_nJfª§l,ªf:§~, para-Qlle.

m gr~nde que yoname to, s deixar de ec~nhe- possa haver realmente um rande debate e ossa-
cer a Importância da Convenção de 1992 no RIO de ~ p o
J . E 92 t t d t é" mos encontrar o melhor caminho para proteger, Sim,
anelro, a co- ,que exa amen e eu o pon ap 101- OI é t' ô . étO

cial de toda a discussão. aqUi o que o pa nm mo gen ICO.

Vale dizer ainda como a própria mensagem, a ~r. P~esid~n~e, saúdo a!ealização des~a primei-
própria exposição de motivos que encaminha a PEC ra .audlêncla publica. Agrad~ço aos expositores de
ao Congresso cita o fato de apenas três pafses terem hOJe a presença e os esclareCimentos P?r eles presta-
hoje a questão dos recursos genéticos como um co- dos. Este é apenas o começ~o Temos ainda um longo
meço de definição sobre a titularidade dos recursos. trabalho e debate a serem feitos.
O que mostra que a biodiversidade é algo que domina Preocupou-me o que disse o Dr. David Hatha-
não somente hoje, mas também, sem dúvida nenhu- way, ao falar de sensação de leviandade ao se referir
ma, ainda por um longo tempo, e prova a sua impor- ao projeto da Senadora Marina Sílva e ao substitutivo
tância e o que ela representa. do Senador Osmar Dias, dando a entender que hou-

O Dr. Afonso Celso Valois disse que há 261 mil ve omissão, apesar de não ter usado essa expressão,
espécies já identificadas e que 21 % dessas espécies do Governo brasileiro ao fazer essa discussão. Falou
estão no Brasil. Isso evidencia ainda mais a importân- na existência de leviandade. Esse é um dos assuntos
cia do patrimônio. genético, sem dúvida nenhuma, o que esta Comissão deve cobrar do Governo, para
maior patrimônio que possuímos hoje. que possa esclarecer as dúvidas expostas. (Palmas).
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olivei
ra) - Obrigado, Deputado Ricarte Freitas, nosso Re
lator.

Passaremos ao debate e às perguntas. Cada
Deputado inscrito terá direito a falar por três minutos.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Ferro.
O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr.

Presidente, senhores debatedores, senhoras e se
nhores, colegas, cheguei atrasado e não ouvi a expo
sição da Profa. Ângela Cordeiro, mas conheço docu
mentos que ela produziu sobre o assunto. A primeira
constatação que faço é de que essa é uma discussão
profundamente política, em que não cabe qualquer
tipO de consagração no êmbito técnico, dos especia
listas e dos cientistas. É evidente que os cientistas e
especialistas serão fundamentais e decisivos, para
que se faça um debate que chegue à legislação ade
quada e consistente que o assunto merece.

Este tema diz respeito à vida da humanidade.
Não podemos tratá-lo de modo tecnicista ou como um
procedimento legislativo qualquer. Estamos discutin
do a história do homem, da humanidade e por que há
interesse ou desinteresse dos países centrais em le
gislar sobre isso. Por ql:le a aparente omissão, a au
sência de legislação? Em jogo está o controle de in
formação, a liberdade de informação e a luta pela
apropriação do património genético, seja de que for
ma for, como a pirataria, que já está existindo, o sa
que em escala global. São evidentes os interesses
que há por trás disso.

Estamos vendo parte dos países ricos acumular
informação, conhecimento e concentrar material ge
nético" com algum objetivo. Tenho visto em alguns
textos grande preocupação com a montagem de ban
co genético. Por quê? Não há a mesma preocupação
na preservação das espécies. Por que há preocupa
ção em obter essas informações e não há a mesma
preocupação quando, por exemplo, coleta-se materi
al para formar um banco genético com populações
nativas, mais puras geneticamente? Por que não há o
mesmo interesse em estabelecer um procedimento
de acompanhamento e preservação dessas popula
ções? Fica claro que se está investindo numa espécie
de poupança. É um negócio que se está fazendo com
a perspectiva de controlar a informação para mandar.
Estamos discutindo o poder, os valores que estão por
trás disso.

Essa discussão significa a responsabilidade
que temos na Casa, no sentido de definir o acesso às
informações sobre o patrimônio genético brasileiro, a
sua relação com outros países e a universalidade
dessa discussão, observando a interação com outros

países, com outros povos, para construir uma socie
dade humana, civilizada, que se aproprie dessas in
formações para melhorar a qualidade de vida na Ter
ra, no planeta. É esse o desafio que estamos enfren
tando.

Há uma tentativa de concentrar e individualizar
essas informações. Parece que isso expressa clara
mente um conceito político de poder. Na aprovação
da Lei de Patentes, vieram aqui e a passaram goela
abaixo, com a maior rapidez.

Esse assunto mostra o caráter da nossa rique
za, do patrimônio genético brasileiro. Não há pressa
ou ansiedade em discuti-lo para construir os instru
mentos que assegurem o controle do País. Essa é·a
preocupação que deixo. Reconheço o valor e a im
portância do debate, pois se trata de discussão poHti
ca da maior profundidade.

Sugiro que esta Comissão - não sei se alguém
conhece - visite as dependências da EMBRAPA,
para verificar a infra-estrutura técnica e científica de
que atualmente o Brasil dispôe. Além da EMBRAPA,
esta Comissão deveria conhecer também outras insti
tuições que trabalham com esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Oliveira)
- Obrigado, Deputado Fernando Ferro.

Concedo a palavra ao Deputado Jorge Costa e,
em seguida, ao Deputado João Grandão.

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - É preocu
pante a preservação da biodiversidade, a conserva
ção das nossas florestas e dos nossos recursos natu
rais, que considero o maior patrimônio do nosso País.

Temos também de considerar que nada podere
mos ter de concreto quanto ao patrimônio genético,
concebido como patrimônio da União, se não aten
tarmos para o homem da região amazônica e sua au
to-sustentabilidade.

A falta e a necessidade de recursos econômicos
para seu sustento e de sua família degradam o ho
mem. Ele faz todo tipo de negócio desonesto - deso
nesto, não; ele apenas tenta sustentar a si e a sua fa
mília. Temos de levar em consideração esse fato.
Para que sejam definidas regras para o patrimônio
genético, temos de ter bancos de dados, de DNA, de
património genético. Do contrário, descaracterizare
mos o nosso patrimônio com a introdução da biopira
taria. Se tivermos um banco de dados, poderemos sa
ber se é do Brasil, se veio da Amazónia ou do cerrado
determinada espécie que está na Alemanha ou na
França. Como poderemos saber, se não temos a ca
racterística dessa planta, dessa espécie, desse mi
cróbio, desse vírus?



Agradeço a V.Exa. a tolerância, Sr. Presidente.
Gostaria de fazer esses questionamentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Oliveira)
- Obrigado, Deputado Jorge Costa. A Mesa está sendo
razoavelmente tolerante. Vamos tentar garantir um pou
co do horário.

Deputado João Grandão, V.Exa. dispõe de três
minutos. É o último inscrito.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Depu
tado João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul.

Primeiramente, quero também dizer da minha
preocupação com os transgênicos, mesmo porque já
tivemos a oportunidade, em vários debates, de saber
a posição de algumas pessoas ligadas à Embrapa 
da direção, etc. Sabemos que, na Embrapa, valorizar
sobremaneira a questão dos transgênicos não é uma
posição unânime. Parece que, embora com algumas
dificuldades de revelar essa questão, existem pesso
as que têm entendimentos diferentes ali dentro.

Aproveito a fala do Deputado Fernando Ferro,
em relação às ações de pesquisa em muitas comuni
dades indígenas, por exemplo. A Embrapa apresen
tou no seu balanço social de 1999 uma pesquisa nes
se sentido, mas isso é muito pequeno na nossa avali
ação, pois ela apresentou apenas sete ações. Totali
zando todos os indicadores sociais, apresentou um
investimento - não sei se posso chamar de investi
mento, mas acho que sim - de 162 mil e 577 reais. O
próprio balanço social da Embrapa traz essa questão.

Parece-me que, em relação a essa questão, o
valor é muito baixo. Queria saber a razão de esse in
vestimento ser tão baixo e qual é a política que a
Embrapa tem nesse sentido, em relação a essa ques
tão. Quais são as perspectivas para isso, em relação
à situação fática apresentada?
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O Deputado FerrJando Ferro falou sobre banco da biodiversidade, da auto-sustentabilidade. Caso
genético, que é muito importante. As áreas de con- contrário, não vamos conseguir nada no País.
servação da floresta e da biodiversidade estão sujei- Essas são as nossas principais preocupações.
tas à degradação. Um.banco de dados que g~ard~ o Enfim, o que a EMBRAPA tem nesse programa
DNA das plantas será ~mpOrtante para que sejam Im- de educação, de divulgação sobre a biodiversidade?
plantadas regras definrdas. Trata-se de uma questão nova para o nosso País, e

É o patrimônio das nossas espécies naturais, as crianças nas escolas, nas creches não conhecem
plantas, vegetais procedentes do nosso País. Esse é isso. Na minha opinião, nós gastamos muito em pro-
a nosso patrimônio. Comprovamos que é do nosso paganda do Governo e muitas vezes sobre o progra-
País. Assim, podemos exigir lá fora indenização des- ma de Governo, divulgando suas próprias qualida-
se roubo, dessa biopirataria. Creio que é importante, des, e nos esquecemos dos importantes programas
para considerar patrimônio da União o patrimônio ge- sobre a conservação da nossa floresta e da nossa bi-
nético, este assunto, esta característica. odiversidade.

Gostaria também de perguntar ao representan- Creio que as polfticas públicas todas estão en-
te da EMBRAPA; Dr. Afonso Celso, sobre a questão trosadas nessa questão do patrimônio genético, cer-
de transgênicos. Como é que está a situação de to?
transgênicos? Como considera a EMBRAPA a im
plantação dos transgênicos no Pais? O que isso sig
nifica para a nossa biodiversidade, para a descarac
terização da nossa biodiversidade? Representa al
gum perigo para o Pais, principalmente na Amazônia,
no meio mundo do pantanal, onde é difícil controlar
essas mutações rápidas que se fazem?

As mutações existem desde o inicio do univer
so, da natureza, da humanidade. Mas elas ocorrem
de acordo com o tempo, através dos raios ultraviole
tas. Enfim, ocorrem mutações a longo prazo, mas te
nho a impressão de que mutações a curto prazo,
como essa, oferecem algum perigo para descaracte
rizar a nossa biodiversidade. Então, gostaria de saber
qual é a opinião da Embrapa em relação a isso.

Também gostaria de saber o que a Embrapa
está fazendo para implantar esse banco genético no
Pais, onde se possa pesquisar o DNA das nossas
plantas, da nossa biodiversidade.

Há algum programa de reflorestamento para
manter a nossa biodiversidade, os nossos vegetais, as
nossas plantas, a fim de que eles permaneçam e não
fiquem sujeitos cada vez mais ao desmatamento?

O que a Embrapa considera, no elencar dessa si
tuação, sobre a transformação - não sou médico, não
tenho biodiversidade - de áreas de conversão da flo
resta em frentes de agricultura? Acho também que já
existem muitas áreas desmatadas neste País, inutili
zadas, subutilizadas, sem nenhuma finalidade. Qual é
a impressão da Embrapa sobre esse avanço de des
matamento, de queimadas para a questão rural?

. .. Penso que não se trata de frente ruralista, de
frente ambientalista. Acho que há muitas saídas para
o desenvolvimento do País. Nós precisamos da agri
cultura, mas também precisamos do meio ambiente,
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Era só isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Oliveira)

- Agradecemos ao Deputado João Grandão.
Vamos passar de imediato a palavra ao Dr.

Afonso, que já vai responder aos questionamentos e
fazer as considerações que considera importantes,
dentro do possível, é claro, de três a quatro minutos,
com a tolerância que a Mesa está tendo.

O SR. AFONSO CELSO CANDEIRA VALOIS
Com relação, primeiramente, aos transgênicos - o
assunto foi discutido pelos Srs. Deputados -, a
EMBRAPA considera quatro pontos. Aliás, eu trouxe
um trabalho publicado recentemente e que mostra
esses quatro pontos.

O primeiro ponto é o desenvolvimento tecnoló
gico. Quer dizer, hoje, com a técnica do DNA recombi
nante, há condições de avançar nesse processo e ter
realmente genótipos mais avançados. Nesse sentido,
consideramos, para a parte de biotecnologia, três as
pectos. Um é o que se está apresentando hoje, de
plantas com resistência a doenças, a pragas de ma
neira geral. O outro refere-se àquelas plantas com
qualidade, ou melhor, ao aumento de qualidade do
produto - por exemplo, o óleo com melhor qualidade.
O terceiro refere-se às plantas biorreatoras - por
exemplo, quando uma criança comer uma banana,
ela já estará vacinada contra hepatite ub", e assim por
diante.

Outro ponto que a Embrapa considera é a bios
segurança. Quer dizer, tem de haver a biossegurança
no processo dos transgênicos, inclusive consideran
do dois pontos: a segurança alimentar e a segurança
ambiental. Dentro desse principio, a Empresa tem um
projeto estratégico, da diretoria executiva, no sentido
de ela própria analisar os seus transgênicos. Ela tem
condições, tem os seus centros. A Embrapa tem,
como foi mostrado, 39 unidades. Aliás, está aberta
para visitas da Comissão. É um prazer. Nesse senti
do, dentro do aspecto da biossegurança, ela tem con
dições. Dentro dessas 39 unidades, a Embrapa pos
sui quinze centros de produtos. É o caso da soja.
Então, pode ser feita a análise. A Embrapa tem oito
centros temáticos, treze centros ecorregionais - in
clusive, na Amazônia, são seis centros agroflorestais.
Por isso, a floresta tem importância fundamental para
a EMBRAPA. Há outros centros de pesquisa também
na região amazônica, por exemplo.

Quanto à segurança ambiental, a Embrapa tam
bém tem as suas condições para isso. Há transgêni
cos e transgênicos. O primeiro transgênico que ela
começou a estudar era para extrair a metionina da
castanha-do-pará mas vou dizer casta-

nha-do-brasil, porque o amazonense e o acreano não
gostam. Devido ao fato de que o Indio tinha problema
de alergia, deixou-se de lado então. Há porém outros
transgênicos que têm de ser bem analisados, e assim
por diante.

Outro ponto a considerar é a comercialização.
Para a comercialização, o transgênico precisa ter o
certificado de procedência. AI, vem aquele aspecto
relacionado, que está em discussão, a respeito de ter
a etiqueta. Por outro lado, o consumidor tem de ter o
direito de saber do que está se alimentando.

Considerando esses pontos, vemos que os
transgênicos não são uma panacéia. São apenas
mais uma alternativa. Sabemos que, dos 2 bilhões de
habitantes do mundo, cerca de um bílhao passa
fome. Os transgênicos podem representar uma alter
nativa para essa situação.

Falou-se em fogo. Um dos processos de mitigar
o fogo é o plantio direto, que requer muitos herbici
das. Os transgênicos também têm a facilidade de re
duzir custos, mas as pesquisas têm de continuar,
para que possamos avançar nesse processo.

Outro ponto relacionado com o banco de germo
plasma é que existem duas maneiras de fazer, como
foi mostrado: tanto in situ como ex situ.ln situ é den
tro da floresta, com acompanhamento, dando condi
ções a processos de evolução, melhoria e troca de
genes e assim por diante.

Hoje temos 149 bancos, dentro do programa da
Embrapa, para conservação de recursos genéticos
de plantas, animais e microorganismos. Devo dizer
que esse centro da Embrapa é o único no mundo que
trabalha, ao mesmo tempo, com plantas, animais, mi
croorganismos e biotecnologia. Realmente, é um pro
cesso que tem técnicas avançadas, tecnologia de
ponta, desde o germoplasma cru até o avanço tecno
lógico.

No Brasil existem duzentos bancos com mais de
250 mil acessos conservados. É importante termtJS
esse material conservado para poder buscar as alter
nativas, como o Deputado se referiu.

Todos sabem que o Deputado é do Pará e eu
sou do Maranhão, mas estudei no Pará e trabalhei
treze anos em Manaus. Vemos que, no caso do ca
cau, temos o problema muito sério da vassou
ra-de-bruxa, na Bahia. Mas talvez uma das alternati
vas seja o gene do cupuaçu, a melhor fruta da Ama
zônia, para mim. Como não pode haver cruzamento
natural, as técnicas biotecnológicas conduzem a isso,
colocando o gene do cupuaçu no cacau.

Esse é o esforço que temos de estar manejando
com os nossos genes. Essa é a grande riqueza que
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temos. Se formos levar em consideração as plantas, vender no mercado. Agora estamos com um trabalho
só no Brasil temos em torno de 16,5 bilhões de genes. também com os Pataxós, na Bahia, e avançando nes-
Se considerarmos em termos de transformação ge- se processo.
nética de plantas, nem cinqüenta vêm sendo utiliza- Com relação a essa visão pública da biodiversi-
das. Vejam a riqueza. Outra vantagem é que são ge- dade, a Embrapa também tem esse programa com
nes tropicais, que estão incluídos em um genoma que escolas primárias e secundárias. Aliás, a primeira vez
chamamos de funcional. Têm uma grande vantagem, que vi isso foi na Costa Rica - eles chamam de bioal-
inclusive para outros nichos ecológicos com tempera- fabetização. Trouxemos o idéia para o Brasil. Temos
turas diferentes da tropical. essas informações no relat6rio, para que também as

Essa é a grande riqueza que temos hoje. Por crianças já tenham condição de entender desse pro-
isso, a Embrapa está investindo nesse processo de cesso.
fazer a bioprospecção, não s6 considerando os cam- Acho que abrangemos tudo.
pos alimentares, mas também medicinais. É uma ri- O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Oliveira)
queza que temos, principalmente na Amazônia, no - Agradecemos ao Dr. Afonso.
cerrado e em outros locais. Os bancos são muito im- Passamos a palavra agora ao Dr. David e depo-
portantes para isso, mas podem ser mantidos tam- is à Dra. Ângela. Já que não houve perguntas especí-
bém (ininteligível). ficas aos dois, se for possível, daremos três ou quatro

No âmbito do Governo Federal, são 70 milhões minutos para cada um, porque já começou a Ordem
de hectares, 8% do territ6rio nacional em unidades de do Dia no plenário.
conservação que podem ser seguidas. Quer dizer, as O SR. DAVID HATHAWAY - Sendo rápido, in-
coisas vão caminhar. clusive para não perder o público, que vai ter de sair

Chamo a atenção também para o caso do Si- para o plenário, eu destacaria dois pontos e faria uma
vam e do Sipam, que devem ser instituições úteis conclusão mais explicita do que a que fiz na minha
também nesse processo da biodiversidade e para ve- apresentação.
rificar onde estão as espécies que ocorrem para po- Em primeiro lugar, um ponto que ficou faltando,
der fazer a conservação in situo que s6 mencionei de raspão, é que - e não 'é da natu-

Em termos de conversão de floresta em área de reza da Constituição fazer isso - não sabemos, abso-
agricultura, mostrei rapidamente a preocupação da lutamente, de antemão qual a definição que vai ser
Embrapa hoje com a queimada. Aliás, os nossos dois dada ao patrimônio genético. vao ser as plantas, a fa-
Estados são os que mais queimam, tanto na agricul- una e a flora? O único indicativo que temos nesse
tura quanto na floresta. Mas a Embrapa está com um sentido é dos projetos de lei.
programa para mitigar essa queimada e tornar uma O projeto de lei que vem do Senado e o prqjeto
mais útil. Aliás hoje está sendo lançado esse progra- de Jaques Wagner não falam em patrimônio genético.
ma pelo Governo Federal. Tratam na mesma coisa que fala a Convenção da 8io-

Trouxe alguns documentos. Um deles é o rela- diversidade: recurso genético. E está muito bem defi-
tório do Cenargen, de 1998, que mostra também esse nido nos respectivos projetos, de acordo com a Cbn-
balanço social com relação aos indios. venção da Biodiversidade.

A Embrapa tem dezoito programas de pesquisa. O projeto do Executivo houve por bem pegar o'
Um deles é diretamente direcionado para a agricultu- termo usado pela própria Constituição, no art. 225 -
ra familiar. Aliás, temos de dizer que a agricultura fa- patrimônio genético -, em vez de usar outro conceito.
miliar talvez nunca tenha sido tão beneficiada com No projeto de lei encaminhado como substitutivo pelo
programas do Governo. Há o Pronaf, o Benaf, que é Executivo há, sim, uma definição do que pelo menos
um banco virtual. São hoje 4 bilhões e 100 mil agricul- o Executivo, como proposta para a Câmara dos De-
tores familiares que têm de ser levados em considera- putados, apresenta como definição de patrimônio ge-
ção. Esses assentamentos do Incra têm tecnologia nético - não há garantia de que seja isso no final. É
direcionada para a agricultura familiar. Temos até pro- um projeto de lei sujeito ao problema que o Relator
gramas interessantes, feitos com relação aos krah6s, assinalou, do ovo e da galinha, entre essa PEC e o
que ficam em Tocantins. projeto de lei.

Em 1976, nosso pessoal coletou germoplasma. Mas a proposta do Governo - sou contrário a ela
Depois disseram que o perderam, mas estava guar- - ao definir patrimônio genético, reduz esses recur-
dado na câmara fria da Embrapa. Depois de 23 anos, sos genéticos à informação derivada diretamente das
devolvemos isso aos índios, que passaram fome para moléculas, das propriedades químicas de qualquer
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organismo vivo. Não é sequer o gene ou a seqüência Deputados têm muito trabalho pela frente. E é inte-
genética de um organismo vivo qualquer. E, apenas ressante tentar, onde for possível, economizar esfor-
na definição do Poder Executivo, o patrimônio genéti- ços e juntar as tentativas, a fim de que seja evitada a
co seria definido em lei como informação. Isso não in- duplicação.
clui a informação associada à planta medicinal ou ao Além disso, considero muito importante lembrar
cultivar crioula dos agricultores. Afinal, essa não é algo. As vezes, parece que estamos totalmente des-
uma informação derivada diretamente das moléculas protegidas, que não existe legislação capaz de coibir
desse organismo. Esse é a única patrimônio genético as ações de biopirataria que estão acontecendo e,
que o projeto do Governa protege como bem da em assim sendo, não podemos fazer nada em rela-
União. ção a isso.

Isso lembra muito os termos do contrato da No- Se verificarmos a legislação brasileira, observa-
vartis com a Bioamazônia. a Bioamazônia fica com as remos que existem leis e decretas anteriores, inclusi-
cepas de bactéria, mas toda a informação molecular, ve a própria Convenção da Biodiversidade, que regu-
tudo o que for derivado a partir dar fica com a Novar- Iam as ações de fiscalização de expedições científi-
tis. Parece-me ser esse o sentido desta Peco Par isso, cas no Brasil - esse é um decreto de 1969. Existe
recomendo a rejeição do projeto. Espero que esta também um decreto de janeiro de 1990, que define
Comissão encaminhe pela rejeição da emenda, por- especificamente a coleta de dados e materiais cientf-
que ela cria possíveis conflitos com o art. 225 da ficos estrangeiros no Brasil, que foi regulamentado
Constituição. O patrimônio genético está qualificado por uma portaria de março do mesmo ano, do Minis-
no referido artigo como parte dos bens de uso comum tério da Ciência e Tecnologia.
do povo, e também porque a emenda enseja o estrei- Não estamos de mãos atadas no que se refere
tamento do controle público; isto é, da uso comum do às ações de fiscalização e atenção ao que está acon-
povo de um bem tão estratégico como é o patrimônio tecendo em termos de irregularidades no acesso ao
genética em seu sentido mais amplo e, inclusive, físi- patrimônio genético. Esse é o primeiro aspecto.
co, tan~í~el e intangível. Afinal, isso é o 9u.e a soeie- A legislação, entretanto, é anterior à Convenção
dade CIVil vem defendendo ao longo da ultima déca- da Biodiversidade. Como falamos inicialmente, a
da, ao trabalhar sobre essa questão. Convenção traz algumas coisas novas, porque os pa-

O que importa é terminar logo o trabalho desta rses têm soberania sobre o referida patrimOnio, e ela
Comissão, recomendando pela rejeit;ão da proposta, reconhece o direito dos atores que manejam a parte
a fim de que alguns Deputados que pertencem à ou- denominada intangível do patrimOnio, que é o conhe-
tra Comissão possam ajudar na obtenção do quorum cimento a ele associado, e requer que esse conheci-
necessário para que o projeto de lei que implementa o mento seja implementado na prática.
a~. 225 d~ Constituição e a Convenção d~ Biodiver- Temas instrumentos legais que nos capacitam a
~Ida~e seja votado. Isso é ?que pode supnr.a lac.una agir em relação ao que vem sendo feito em termos de
Jurf~lca, que tanto nos aflige frente à bloplratana - biopirataria no Brasil. E a discussão da lei de acesso
prática ~ue não é possível controlar neste Pars sem é, primordialmente, um debate de mediação interna
uma leI. entre o que é o papel da União - para usar a termino-

Muito obrigado. logia aqui dita - e onde estão os outros atores que de-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Oliveira) têm o conhecimento intangfvel, que é aquilo que dá

- Agradeço a V. sa, Dr. David Hathaway. valor ao patrimônio material, como o estamos cha-
Concedo a palavra à Prof. Ângela Cordeiro, mando.

para suas consideraçOes finais. A legislação de acesso deve ser pensada e tra-
A SRA. ÂNGELA CORDEIRO - Farei coro com balhada dentro do espírito de conseguirmos alcançar

algumas -afirmaçOes do Dr. David Hathaway. Sendo uma mediação interna. Afinal, trata-se de negociação
bastan'te objetiva, creio que a Comissão deve tentar doméstica. Não vejo como fazer isso sem envolver as
encerrar seus trabalhos o mais rapidamente possrvel, organizaçOes que representam esses setores. Consi-
rejeitando a PEC em exame. Também não vejo ne- dero muito difícil querer estabelecer uma legislação
cessidade de tal emenda, pois a Constituição é clara de acesso, que vai definir e reconhecer os direitos
no que diz respeito à capacidade de o Estado definir das populações tradicionais, indígenas e locais sem
legislação de acesso e regulamentação da área. É que as representações desses segmentas estejam
preciso somar esforços com o que está sendo feito a na mesa, negociando e dizendo qual a perspectiva
respe ~o da legislação de acesso. Creio que os Srs. que eles têm de direito, porque as empresas estran-
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geiras e órgãos de pesquisa interessados em vir ao Então, de maneira curta e grossa, creio ser me-
Brasil e aqui fazer bioprospecção não se estão ne- Ihor, se for possível, rejeitar a PEC e juntar os esfor-
gando a pagar. ços investidos na discussão da lei de acesso, pen-

Em 1994, participei de uma reunião na Suíça, sando isso como um primeiro momento do processo
com a participação de diversas empresas, e as pes- de mediação interna e aplicando a legislação existen-
soas apenas perguntavam para onde deveriam man- te para coibir as irregularidades que vêm ocorrendo.
dar os cheques. Eles diziam que não estavam que- Esse já seria um bom começo. Creio que temos de
rendo deixar de pagar; só queriam saber para onde definir o nosso ritmo internamente. Não podemos ce-
deveriam mandar o cheque. O que temos de pergun- der a pressões externas, pois as empresas estão lou-
tar é se é um cheque que as populações tradicionais cas para que tudo seja posto no papel, e isso as justi-
e as comunidades que manejam esses recursos es- fica internacionalmente. Afinal, hoje não é bem vista a
tão querendo em forma de reconhecimento. ação de entrar num país, patentear um produto e co-

Podem alegar que as organizações indígenas e locá-lo no exterior. É preciso saber para onde mandar
de pequenos agricultores estão totalmente fora desse o cheque. Não podemos atropelar nosso processo in-
debate, que eles estão pensando em outros assun- terno em virtude de pressões decorrentes de necessi-
tos. Mas será isso, ou não estamos sabendo interpre- dades que - reconheço - são justas por parte das
tar a forma como eles estão levantando o seu direito, empresas, mas que não são necessariamente nossa
o que eles entendem por acesso? prioridade no momento atual.

Levanto agora algumas considerações feitas O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Oliveira)
pelo Deputado Jorge Costa. Estamos falando sobre _ Muito obrigado Ora Ângela
acesso ao patrimônio genético e, de repente, as co- . . '..: . .
munidades locais estão falando de acesso a recur- Como Ja se mlclou a Ordem do DIa, quero ape-
sos, a lazer, à educação e à saúde, fatores necessá- nas, antes. de. encerrar, regi~tr~r corre~pondência da
rios para que eles continuem existindo como tal e Embrapa,.mdlcando o Dr..Marclo de Mlran~a Santos,
cumprindo seu papel, que é o de promover o desen- Chefe Adjunto de Pesqul~a e Desenvolvimento da
volvimento e manter esse conhecimento. Embrapa-Recursos Genéticos, que representará o

Temos de fazer um esforço interno e doméstico Diretor-President~ d~ Em.br~pa, Dr. Alberto .Po~ugal,
para conseguir a mediação, definir os papéis e ver de t~mbém ~m audlên~la publtc~, nesta Comlssa~, no
que forma os setores que detêm a parte importante dia 21 deJunho próximo, daquI a duas quartas-feiras.
do patrimônio vão se colocar e, de alguma forma, in- O assunto é importante, mas haverá outras
f1uenciar esse processo. Repito que essa é uma oportunidades. Desculpe-me, Deputado Fernando
questão doméstica. Não podemos, de forma alguma, Gabeira.
ser pressionados por aquilo que vem de fora. O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA _

Em termos de ações práticas, creio que essa le- Ouvi atentamente as exposições. Discutiu-se muito
.gislação permite ao Estado agir. O problema é que aqui se é patrimônio, se são recursos genéticos,
não temos estrutura. Nossas leis são maravilhosas, como vamos fazer ou como vamos-reconhecer·e dire-
mas, ao chegar ao pessoal que está em campo, eles ito das comunidades tradicionais.
indagam como podem fiscalizar aquele que chegou. C· t I C' - .
E tã d d d· ti' feJO que a vez a omlssao precisasse, em umn o, e na a a lan a pensarmos em novas eisse. .
não temos uma estrutura capaz de implementá-Ias. determmado .momento,. de alguem que tra?as:e um

. quadro da blotecnologla no mundo.- Quais sao as
Outro .aspect~ é que, m.depende~temente ~e principais tendências dessa biotecnologia. Hoje já

termos um inventário do que e do Brasil ou não, Já . . .'
existem casos notórios de patentes de espécies nati- não me conformo apenas.~om a Idél~ de um~ 1:1 ~e
vas do País. Por que o Governo não toma alguma ati- acesso aos recursos genetlcos ou so ao patnmomo.
tude para desafiar essas patentes? Por que não po- Temos de.ver como vamos nos colocar no mundo em
demos tomar uma atitude mais ofensiva? Se fôsse- relação a I~SO. ~amos cobra~royalty. ~as o que eles
mos um território pequeno e com poucos recursos, farão com ISSO. Essa questao o Brasil tem de apre-
creio que isso justificaria uma atitude tão submissa, sentar também.
mas não é o caso do Brasil. Realmente, não entendo É necessária uma posição brasileira sobre os li-
por que temos de ser tão cabisbaixos e por que razão mites da biotecnologia, que não estão apenas na
o País não pode tomar atitudes mais ofenSivas em re- questão dos transgênicos. Teremos de dar uma olha-
lação a algumas ações. da nisso depois. Mas fica para a próxima.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique
Eduardo Alves) - Srs. Parlamentares, como se trata

Grupo de trabalho destinado a tratar da
transposição de águas do Rio São Francisco e

revitalização dos seus afluentes, bem como
apresentar propostas ao Orçamento que

viabilizem estas ações.
(Grupo de trabalho transposição do Rio São

Francisco)

Notas Taquigráficas

20· Reunião, Realizada em 7 de junho de 2000

EXPOSITOR: ROMULO MACÊDO, Secretário de
Recursos Hídricos do Ministério da Integração
Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Oliveira) Nelson Marquezelli, Nilo Coelho, Osvaldo Coelho,
- Agradeço a V. Exa a participação. Vamos anotar os co- Osvaldo Reis, Paulo Magalhães, Pedro Corrêa, Pi-
mentários do nobre Deputado. nheiro Landim, Ricardo Rique, Robério Araújo, Ro-

Agradecemos à Dra. Ângela Cordeiro, ao Dr. berto Pessoa, Sérgio Guerra, Sérgio Novais, SUas
Afonso Celso Candeira Vaiois e ao Dr. David Hatha- Câmara, Ursicino Queiroz, Waldir Pires, Walter Pi-
way as brilhantes exposições. Tenho certeza de que nheiro e Wilson Braga. A Deputada Maria Abadia jus-
teremos de aprofundar mais ainda o debate, tentan- tificou sua ausência. Ordem do Dia: Audiência Públi-
do, logicamente, não errar, para não sermos cobra- ca com a presença do Doutor Rômulo Macêdo, Se-
dos no futuro. cretário de Recursos Hídricos do Ministério da Inte-

Queremos também agradecer ao nosso Relator gração Nacional. O Senhor Presidente e o Deputado
e a todos a participação. Convoco nova reunião para Mar~nd~s Ga~elha, R~lator prot~staram contra as
o dia 14 de junho, destinada a audiência pública com matérias Inver.ídlcas pub!lcadas noJornal O Est~~o de
a presença dos seguintes convidados, já confirma- S. Paulo, do .dla sete de Junho, sobre ~s te~a~ Ope-
dos: Senadora Marina Silva, Ora. Leila Macedo Oda e ração suspeita um e Operação suspeita dOIs: O Se-
Dr. Volnei Garrafa, que estarão aqui na próxima quar- n~or Presidente concede~ a palavra ao exposlto~ que
ta-feira debatendo este assunto discorreu sobre a matéria. Encerrada a exposição,

. . usaram da palavra os Deputados Paulo Magalhães,
Obrigado, e até quarta-ferra. Marcondes Gadelha, João Leão, B. Sá, Rafael Guer-

Ata da 20a Reunião, realizada ra, Roberto Pessoa, Clementino Coelho, Waldir Pires.
em 7 de junho de 2000 A Presidência lembrou os parlamentares sobre da vi

agem a Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais pro-
Ao sete dia do mês de junho do ano dois mil, às gramada para o dia quinze de junho. Nada mais ha-

quinze horas e trinta minutos, no plenário número vendo a tratar o Senhor Presidente, encerrou a reu-
três, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Bra- nião às dezesseis horas e dez minutos. A reunião foi
silia - DF, reuniu-se, sob a Presidência do Deputado gravada, e as notas taquigráficas, após decodifica-
Henrique Eduardo Alves, o Grupo de Trabalho Desti- das, serão publicadas, juntamente com esta Ata, no
nado a Tratar da Transposição de Aguas do Rio São Diário da Câmara dos Deputados. E, para constar,
Francisco e Revitalização dos seus Afluentes, bem eu, , Maria de Fátima Moreira, Secretária,
como Apresentar Propostas ao Orçamento que Viabi- lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assi-
Iizem Estas ações. Compareceram os Senhores Depu- nada pelo Senhor Presidente.
tados, Almeida de Jesus, Armando Abilio, Avenzoar
Arruda, B. Sá, Betinho Rosado, Carlos Dunga, Cle
mentino Coelho, Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sa
les, Damião Feliciano, Eduardo Jorge, Gessivaldo
Isaias, Henrique Eduardo Alves, João Caldas, Joel de
Hollanda, Jorge Alberto, Jorge khoury, José Unhares,
José Pimentel, José Rocha, José Thomaz Nonô, Lai
re Rosado, Marcondes Gadelha, Maria do Carmo
Lara, Mauro Benevides, Neiva Moreira, Paes Landim,
Paulo Braga, Pedro Eugênio, Philemon Rodrigues,
Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Regis
Cavalcante, Roberto Rocha, Ronaldo Vasconcellos,
Saulo Pedrosa, Teima de Souza e Wellington Dias.
Deixaram de comparecer os Senhores Deputados,
Albérico Filho, Aloizio Santos, Antônio Geraldo, Antô
nio Jorge, Aroldo Cedraz, Augusto Franco, Cesar
Bandeira, Ciro Nogueira, Cleuber Carneiro, Djalma
Paes, Edmar Moreira, Félix Mendonça, Fernando
Ferro, Fernando Gabeira, Gonzaga Patriota, Haroldo
Lima, Herculano Anghinetti, Iberê Ferreira, Inácio
Arruda, João Leão, João Mendes, Lavosier Maia, Luiz
Dantas, Manoel Salviano, Marcelo Déda, Marcos de
Jesus, Maria Abadia, Mário Negromonte, Múcio Sá,



O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Agradeço a V. Exl1 e entendo sua preo
cupação, mas, já que o nosso convidado está presen
te, ouviremos sua exposição e posteriormente todo
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de audiência pública, não há necessidade de quorum esse material será enviado aos parlamentares. Depo-
regimental; nosso convidado já está presente, é uma is, se for preciso, o Dr. Rômulo voltará com a maior
etapa importante a cumprir. Nosso convidado é o Dr. boa vontade para um novo debate sobre o assunto. O
Rômulo Macêdo, que vem para apresentar proposta importante é cumprir as etapas e realizar este traba-
do Ministério de Integraçao Nacional acerca de uma lho, já que sabemos da proximidade do recesso, e os
das grandes reclamações de todos os parlamentares, parlamentares estao ocupados em outras Comissões.
uma preocupação de todos nós: a revitalização do rio Temos três ou quatro Comissões trabalhando simulta-
São Francisco, medida preliminar para que se venha neamente. O importante é cumprirmos as etapas, é
a realizar o projeto de transposição. que isso fique registrado, e que o material possa che-

Já presentes os parlamentares, nosso Relator e gar, após a explanação, aos Srs. Parlamentares.
nosso convidado, solicito ao Dr. Rómulo Macêdo que O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
inicie sua exposição. Sr. Presidente, é importante cumpnr etapas, mas não

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - de qualquer forma, de qualquer maneira.
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
ordem. ardo Alves) - Eu não disse isso, Deputado.

O SR. PRESIDEN~E (Deputado Henrique Edu- O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _
ardo Alves) - Tem V. Ex a palavra. Nao, mas se estamos cumprindo esta etapa sem uma

O ~R. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO .- presença representativa da Comissão em um debate
Sr. PreSidente, realmente esta é uma das partes mais importante estamos cumprindo apenas por cumprir.
importantes de todo este debate, a questão da revita-' .
Iização da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Eu O SR. PRESID~NTE (Deputado Henrique Edu-
sugiro até que tentemos otimizar não só o tempo ardo Alves) - Não, nao.
como os conhecimentos do Dr. Rómulo Macêdo so- O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
bre o assunto. Nestas circunstâncias, nosso convida- Estamos buscando qualidade. Cumprir tabela não é a
do fará uma explanação dessas para apenas dois de- intenção desta Comissão, que tem um objetivo nobre.
putados no plenário, fora a Mesa. Ora, peço que faça- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
mos aqui uma reflexão. Esse material, pela vitalidade, ardo Alves) - Deputado Clementino Coelho, já há
pela importância para se costurar um entendimento uma decisão a esse respeito; ninguém falou em cum-
político, poderia ser distribuído a todos os parlamen- prir tabelas, mas em cumprir etapas. É preciso conhe-
tares membros efetivos deste grupo de trabalho, e, cer o trabalho realizado. Esse material será distribuí-
quando estivesse distribuído, poderíamos marcar do aos Srs. Parlamentares, ficando, portanto, o Dr.
uma data para a reunião dizendo que é para discutir Rômulo à disposição - sei disso -, para um novo de-
este assunto de suma importância. bate, quando necessário.

Vejam bem, nas últimas semanas, o Grupo tem O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre-
perdido aquele vigor inicial, em termos de presença. sidente peço a palavra pela ordem.
Precis~mos resg~t.ar isso s~ quisermos chegar a um O'SR. PRESIDENTE (De utado Henri ue Edu-
entendimento polltlco, se qUisermos chegar realmen- d AI ) li V E a Ip q. ar o ves - em . x a pa avra.
te a um pacto, ou ao embrião de um pacto. Então, eu
solicito que isso seja distribuído antecipadamente, . O SR. DEPUTADO NEIVA M~REIRA - Sr. Pr~-
para que possamos analisar, ponderar as questões, sldente, talvez o Deputado Cle~entlno Co~lho est~Ja

para podermos desenvolver um debate rico com o Dr. de acordo em que as notas taqulgráficas seJ~m copla-
Rómulo Macêdo, que é a pessoa que mais entende das e distribuídas. O problema não somos,:n6s, que
desse plano, dessa que é uma das partes vitais para estamos obrigatoriamente aqui toda semana, mas
a concretização do nosso objetivo. O Dr. Rômulo vai uma pessoa de fora, que terá de voltar novamente. V. ExlI
fazer uma exposição importante, e, lamentavelmente, poderia distribuir, nesta semana, as notas taquigráfi-
temos aqui poucos membros do Grupo, o que não cas da intervenção do Sr. Rômulo Macêdo. Aqui es-
contribui para enriquecer o debate, contraditar, so- tão os mapas; o problema são as notas taquigráficas,
mar. o que é fácil. Já tenho várias notas taquigráficas do

serviço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Tudo que for dito aqui será distribuído
aos Srs. Parlamentares.
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O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Isso re- aconteceram, e que os inimigos do projeto de trans-
solveria, talvez, um pouco das dúvidas do nosso Depu- posição do rio São Francisco, que agem dessa forma,
tado. à socapa, que agem assim à sorrelfa, com a impres-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- são antiquada de que podem desmontar uma idéia
ardo Alves) - Com a palavra o Relator. forte, racional, eficiente e importante, do ponto de vis-

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA ta socioeconômico, para o País, como é a transposi-
- Sr. Presidente, quero reforçar a posição de V. Ex· e ção, que podem desmoralizar uma obra dessa enver-
dizer que não há conflito algum entre a apresentação gadura plantando notas em jornais, comentem um
que será feita pelo Dr. Rômulo Macêdo e a distribui- equívoco e causam um atraso no que diz respeito ao
ção desse material a posteriori. Evidentemente, se papel dos meios de comunicação e da informação
depois os deputados quiserem reunir-se com um neste País. Mal sabe quem plantou essa matéria que
quorum maior para ouvir novamente o Dr. Rômulo, toda a exposição do Sr. Mário Garnero e todas as in-
creio que não haverá qualquer objeção de S. Ex· nes- terpelaçOes formuladas estão disponibilizadas pela
se sentido. Internet para milhões de brasileiros.

Além do mais, estão presentes a esta Comissão Aqui nenhum depoimento é feito às esconsas.
não apenas os deputados, mas técnicos, represen- Tudo é feito com clareza. O Sr. Mário Gamero não fa-
tantes da imprensa, pessoas que estão na expectati- lou em nenhum gabinete secreto, não abriu qualquer
va dessa apresentação e que darão conhecimento caixa-preta em nenhum outro lugar. Falou perante o
dela à Nação e às pessoas interessadas. As pessoas Congresso Nacional, perante os Srs. Deputados, pe-
que vieram com esse prop6sito não podem se frustrar rante a imprensa, perante toda a Nação. E, mais ain-
nas suas expectativas. Assim sendo, sustento a idéia da, os registros taquigráficos estão à disposição de
de que deva ser feita agora a apresentação do Dr. Rô- todos para verificarem o que efetivamente aconteceu.
mula Macêdo. A qualquer momento, quem quiser pode acess~ o

Mas, Sr. Presidente, eu quero registrar em ata um site da Câmara dos Deputados e lá vai encontrar o
pratesto contra uma nota insidiosa, inverídica e eivada banner da transposição; basta clicar para encontrar
de má-fé plantada no jornal O Estado de S. Paulo no todo o relato do Sr. Mário Garnera.
dia d~ ho~~. ~a verdade são .dua~ notas,. "Ope~ção Em primeiro lugar, o Sr. Garnero não foi apresen-
SUSpeita 1 e Operação SUSpeita 2 , que leiO aqUi. tado como coordenador de coisa alguma. Foi convida-

o projeto de transposição das águas do com o conhecimento de toda a Casa, veio como re-
do rio São Francisco está ameaçado. Moti- presentante de uma organização não-govemamental
vo: a reação ao nome do empresário Mário e falou sobre a possibilidade de financiamento exter-
Garnero, da Brasilinvest, que foi apresenta- no para essa obra, o que, de certa forma, reforça a
do aos deputados da Comissão como o pro- convicção da importância dessa obra, mostra que
vável coordenador da operação de financia- isso não é uma obra de visionários, não é uma obra de
menta para captar recursos internacionais pessoas perdidas no tempo. Se a comunidade finan-
para obra. ceira internacional se interessa por essa obra é porque

No depoimento à comissão da Câmara e!a tem consistência, tem significação e tem importãn-
sobre o assunto, Gamera ouviu acusações cla. ,
pesadas. A1~ uma desmorali~ação para esta Em segundo lugar, o Sr. Paulo Magalhães em
Casa receber o senhor", dispal'Q!,J Paulo Ma- nenhum)Jlomento disse essa frase infeliz citada no
galMes (PFL - BA). "Em todos Qs;seu~- -Jornal-{) Estado de S. Paulo. Basta consultar, basta
g6cios o senhor lesou o Estado";'! Detalhe: compulsar as notas taquigráficas para verificar que
para coordenar a operação, ele levaria 4% não houve essa expressa0 do Sr. Paulo Magalhães.
do valor da obra, estimada em R$ 2 bilhões. Por último, a insinuação de que para coordenar

Sr. Presidente, isso é uma infâmia que não tem a operação levaria 4% do valor estimado da obra é
nenhum cabimento, e também uma demonstração de fruto de alguma imaginação doentia que está por ar.
desrespeito a esta Comissão. Quem efetivamente compulsar essas notas não en-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- contrará qualquer referência dessa natureza.
ardo Alves) - Nobre Relator, em relação ao assunto... Esta Casa tem agido com absoluta transparên-

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA cia. Todos os fatos são de domínio público. E todos
- Devo dizer, em primeiro lugar, que esses fatos não têm a participação crítica dos Srs. Deputados.
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Sr. Presidente, que fique registrado nosso pro- Em todas as ocasiões em que tivemos oportuni-
testo contra essa insinuação malévola, que não tem, dade de estar nesta Comissão e em cidades do Nor-
naturalmente, acolhida por parte deste Plenário. deste, especialmente nas cidades da bacia do São

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Acho Francisco, percebemos que há quase unanimidade
que não basta registrar. V. Exll, o Relator, tem de man- entre a população, as lideranças locais, com relação
dar uma carta ao Estado contestando tudo isso, por- à necessidade de se fazer um plano de revitalização
que o jornal estará aberto a isso. do rio São Francisco. O Ministério, então, assumiu

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- esse compromisso. Articulou-se com vários órgãos,
ardo Alves) - Faço minhas as palavras do Relator. E organismos estaduais e municipais que têm interesse
fiz mais: telefonei ao jornalista autor da matéria, Ger- direto na questão da utilização do rio São Francisco, e
son Camarotti, que disse que recebeu a informação elaborou um plano de revitalização.
do próprio Deputado Paulo Magalhães. O fato de o Esse plano de revitalização foi encaminhado
Deputado Paulo Magalhães ter informado a ele sur- aos estados da bacia do São Francisco para serem
preende-me muito. Eu disse que a informação não é analisados por eles. Esperamos daqui a um mês pro-
verdadeira. Em momento algum esse tipo de comen- mover um amplo debate entre os estados no sentido
tário foi feito nesta Comissão, porque não o permitiria, de consolidar e sistematizar as ações e a partir daí co-
como Presidente. É uma grosseria que esta Casa não meçarmos a detalhá-lo, naquilo que for necessário.
está acostumada a receber nem a apoiar. Amanhã Vou falar rapidamente sobre o que é o Plano de
sairá o esclarecimento desta Comissão, exatamente Revitalização do São Francisco. Entrego ao Sr. Presi-
nos termos expostos pelo nobre Relator Marcondes dente uma cópia desse Plano de Revitalização. Po-
Gadelha. Foi uma atitude profundamente infeliz do deremos enviar outras cópias para serem consulta-
nosso companheiro Deputado Paulo Magalhães. das pelos Srs. Deputados.

Vamos passaràs questões importantes e signifi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
cativas, deixando as coisas menores e indignas à ardo Alves) - Dr. Rômulo, peço a V. Sll que mande
margem do processo desta Comissão. mais dois exemplares para ficarem com os Srs. Parla-

Registro a presença do Reitor da Universidade mentares, e este aqui ficaria à disposição da Comis-
Regional de Mossoró, Rio Grande do Norte, Dr. walter são, para consultas.
Fernandes, que muito nos honra com sua presença. O SR. RÓMULO MACÊDO - Sr. Presidente, fa-

Registro ainda um fato muito importante para a remos isso.
Comissão e para o projeto, u~ fato que t~m sido u~~ Quanto ao Plano de Revitalização do São Fran-
~as reclamações d~sta Comissão, ou seja, a POSSI~I- cisco, primeiro foi feito um diagnóstico socioambientaJ
IIdade de transposição também das águas da bacia da bacia daquele rio. Foi contratada uma equipe de
Tocantins, .fortalecendo, assim,.a est~utura hídric~ do consultores que percorreu todo o Vale do São Fran-
São Franc/s?o, bem como a eXistêncIa de u~ ~roJeto cisco. Aí está toda a documentação fotográfica, de
de transposição atendendo ao Estado do P/aul. Por- forma a identificar todos os problemas ambientais
tanto, são três estudos. ocorridos com o rio São Francisco. As fontes de infor-

Com a palavra o Dr. Rõmulo Macêdo para expli- mação que utilizamos foram: a Secretaria de Recur-
citar esses três estudos de maneira competente e ex- 50S Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, a Code-
por o Projeto de Revitalização Hidroambiental da Ba- vasf, Chesf, o Ceivasf, o Comitê da Bacia do São
cia Hidrográfica do São Francisco. Francisco, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente -

O SR. RÓMULO MACÊDO - Sr. Presidente, Sr. IBAMA, e outros órgãos estaduais de meio ambiente,
Relator, S~ e Srsl Deputados, senhoras e senhores, como as Secretarias Estaduais de Recursos Hldricos
boa tarde. e os órgãos de meio ambiente dos estados. Tivemos

Sr. Presidente, durante o período em que tive- acesso a todos os planos diretores de bacias hidro-
mos oportunidade de conduzir esse trabalho no Mi- gráficas e aos planos diretores estaduais de recursos
nistério da Integração Nacional, pudemos constatar hldricos. Além disso, fizemos várias consultas a es-
que o Projeto,de Transposição das Aguas do São pecialistas que já desenvolveram importantes traba-
Francisco tem sido catalisador, porque tem trazido à lhos de recuperação de algumas áreas específicas do
tona uma série de outras questões relacionadas com Vale do São Francisco, principalmente no Baixo São
a oferta e a demanda de água no Nordeste brasileiro, Francisco, região sobre a qual uma série de consulto-
especialmente questões relacionadas com a própria res já fizeram estudos mais detalhados acerca de im-
preservação do rio São Francisco. pactos ambientais. E fizemos visitas de campo. Per-
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corremos mais de 12 mil quilômetros pelo Vale do segundo - mais de um terço da vazão minima do rio
São Francisco, visitando todas as regiões e cidades São Francisco nos períodos de estiagem. Então,
ribeirinhas, analisando todos os projetos importantes. essa parte do rio São Francisco é problemática, e a
E fizemos um amplo diagn6stico da situação de de- questão relacionada com a oferta de água nesse tre-
gradação por que passa o rio São Francisco. cho tem de ser resolvida. Como? Ou aduzindo água

O plano contém uma parte de diagn6stico, de de bacias adjacentes ao São Francisco para melhorar
análise do problema, e, no final, uma série de suges- as condições de oferta e de navegabifidade do trecho,
tões. A mais importante, entre as principais suges- ou fazendo barragens no território mineiro. Dentre es-
tões que fazemos para serem discutidas com os Esta- sas barragens a serem feitas no territ6rio de Minas
dos, que, no seu total, somam cerca de 1 bilhão e 300 Gerais, porém, apenas uma se mostra hidricamente
milhões de reais a serem aplicados nos próximos dez eficiente. Quer dizer, s6 a Barragem de Paracatu não
anos para revitalização hidroambiental do rio São provocaria perda hídrica no Sistema do São Francis-
Francisco, é a necessidade de um planejamento e de co. Essa barragem poderia ofertar cerca de sessenta
uma gestão integrada dos recursos naturais da bacia a setenta metros cúbicos por segundo de regulariza-
do São Francisco. Isso não existe hoje, mas é absolu- ção. Com isso melhorariam um pouco as condições
tamente fundamental que seja feito e implementado. de navegabilidade e também a oferta hídrica nos pe-

A revitalização de imagens e de matas secundá- riodos de estiagem do rio São Francisco.
rias de nascentes de rio também é uma necessidade Uma outra questão fundamental da bacia tem
muito grande. Todos nós sabemos que houve uma relação com o saneamento básico. Mais de quatro-
exploração muito grande das matas da região, princi- centas cidades do São Francisco contribuem com
palmente das regiões que ficam nos Estados de Mi- água servidas por esgotos para o rio São Francisco.
nas Gerais e Bahia, principalmente para o plantio da Essa questão tem de ser resolvida. Ela foi contempla-
soja e fabricação do carvão vegetal. O rio São Fran- da no Plano de Revitalização. Quando falamos há 1
cisco é um grande produtor não só de energia elétri- bilMo e 300 reais para solução dos problemas ambi-
ca, mas também da energia a partir do carvão. Cerca entais do rio São Francisco, estamos incluindo so-
de 7 milhões de toneladas/ano de carvão são produ- mente a questão das cidades ribeirinhas, da melhora
zidas no São Francisco, principalmente para cocção do tratamento da água e dos esgotos nas cidades ri-
do ferro. beirinhas. Se acrescentarmos todas as cidades do

Precisamos discutir o aumento das vazões de Vale São Francisco, aqu.elas que não ~ão ribeirinha~,
estiagem no Médio São Francisco e a melhora da na- esse valor pul.a para 2 bll~ões e 200 milhões de reaIs
vegabilidade. O que acontece? Já foi exposto em de- - é o que se~la necessáriO para fazer o saneamento
terminada ocasião que o problema básico do rio São de t~das as cl~ades do Vale e também a recuperação
Francisco, em termos de oferta de água e de presen- ambientai do no.
ça de água no seu leito para possibilitar os usos fun- O controle da poluição também vai estar relacio-
damentais de consumo, principalmente para a irriga- nado com a ~elhor g~s~ão da apli~ção de água. nos
çáo, no Estado da Bahia, e também de presença de gr~n~es projetos de Irrrgação do no São FranCISco,
água no leito para possibilitar a navegação, acontece prinCipalmente ~ ges~ão da dren~gem desses proje-
mais à montante de Sobradinho. Por quê? Porque tos, o que carrela mUitos agrot6xlco~.
essa é a parte do rio São Francisco que ainda está Outro agente bastante poluente do rio São Fran-
submetida ao regime da natureza. O rio depois da cisco é justamente a queima do carvão, que contribui
Barragem de Sobradinho é mais artificial, mais con- com produtos químicos altamente tóxicos.
trolado pela mão humana, e não tem nenhum proble- O disciplinamento e a proteção da pesca é uma
ma, com relação à oferta de água para usos prioritári- outra atividade que tem de ser desenvolvida no rio,
os. Então, a parte problemática do rio, em termos de com o peixamento, a produção de alevinos e até a
oferta hídrica, é realmente aquela que está principal- proteção da pesca, principalmente no Baixo São
mente na Bahia, porque lá existem grandes deman- Francisco, onde as condições da ictiofauna mudaram
das por água com uma oferta que desce bastante nas consideravelmente. E é necessário implementar
épocas de estiagem, chegando às vezes até a qua- ações de apoio às comunidades ribeirinhas do Baixo
trocentos, quinhentos metros cúbicos, quando, por São Francisco, àquelas pessoas que foram mais pre-
exemplo, s6 os projetos que estão sendo construidos judicadas pelos impactos ambientais decorrentes
na região da Bahia vão exigir mais de cem metros cú- principalmente dos desmatamentos e também da
bicos, cerca de cento e cinqOenta metros cúbicos por construção das barragens, da cascata da Chesf.
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Essas são as propostas básicas, as principais Evidentemente, eles vão querer que se faça
propostas que estamos oferecendo aos Estados. isso de forma cuidadosa, porque se trata de uma re-
Certamente cada proposta dessa tem seu nível de gião muito importante para o Estado. E a partir dessa
detalhamento no estudo. Daqui a um mês vamos ter região do rio do Sono é possível fazer a compensa-
com os Estados um debate para consolidar esse pla- ção hídrica do rio São Francisco, ou seja, essa água
no. Depois, vamos encaminhar a cada órgão respon- seria destinada ao rio São Francisco e retirada, no
sável por cada uma dessas áreas no Vale do São Projeto de Transposição, para o Nordeste setentrio-
Francisco as propostas do Ministério de Integração nal. Contudo, nessa região podem ser tirados cerca
Nacional para resolver esses problemas. de setenta metros cúbicos por segundo, e na transpo-

Uma das alternativas muito abordada nesta Co- sição só depois de 25 anos é que estarão sendo tira-
missão e nas ocasiões em que estivemos no Vale do dos cinqüenta metros cúbicos por segundo. Então,
São Francisco é a compensação hídrica do rio São haveria ainda um saldo hídrico e energético para o rio
Francisco, ou seja, o que é possível fazer para com- São Francisco, já que essa água passaria pela Barra-
pensar hidricamente o rio São Francisco pela retirada gem de Sobradinho, gerando energia. E mais vinte
dos cinqüenta metros cúbicos de água que serão metros cúbicos passariam pela cascata da Chesf, a
transportados para os estados fora da bacia - Paraí- jusante de Sobradinho, gerando energia.
ba, Rio Grande do Norte e Ceará, já que Pernambuco Essa é a proposta: captar água nessa bacia e le-
é um Estado beneficiado pelo projeto de transposi- vá-Ia através do Rio Grande até o rio São Francisco.-
ção, mas-está dentro da bacia do São Francisco: - Ess-a-é-uma dãs alternativas entrá seis já-traçadas e

A única alternativa mais viável, do ponto de vista estudadas para o Tocantins. É uma alternativa que
do curto ou médio prazo, é a alternativa de transportar compreende a execução de dois barramentos do rio
água da bacia do rio Tocantins para a bacia do rio São do Sono. A partir desses barramentos seriam feitas
Francisco. Isso por duas razões: primeiro, porque se- captações e desenvolvidos canais até a divisa do
ria mais fácil e mais barato; segundo, porque essa Estado do Tocantins com Bahia. São dois canais que
água serviria a uma região do Estado da Bahia que se encontrariam em um único canal. Eles cruzariam o
precisa muito dessa transposição, pois está em pleno Estado da Bahia. Aí aconteceria efetivamente a trans-
desenvolvimento, e tem uma quantidade enorme de posição. Isso seria feito com bombeamentos, eviden-
solos a serem irrigados, mas a quantidade de água temente. E, a partir daqui, os canais teriam que se de-
JJisponível é ínsuficiente-para cobrir a demanda.-Seria senvolver-dentro do território baianefaté um determi-
uma compensação ao rio São Francisco. Ou seja, ao nado trecho do Rio Grande, onde houvesse uma ces-
invés de a Bahia ter que aduzir essa água do rio São são que pudesse comportar a vazão a ser transferida.
Francisco, diminuindo as condições de navegabilida- Ou seja, esse canal não pode ser mais curto do que
de ou diminuindo a oferta hídrica no rio São Francis- isso. Ele tem de chegar aqui, porque aqui é onde há
co, essa água viria do Estado do Tocantins, para aten- as condições de calha do rio Grande para receber a
der àquela região. vazão de setenta metros cúbicQ$ j>.QLsJ:lgundo,JncJ!h.-

Fizemos um estudo preliminar, um anteprojeto; indo-se aí também as vazões de cheia desse rio.
aliás, um estudo prévio do Tocantins. Está aqui uma Esse canal também chegaria, nesse ponto, com
cópia, que ficará nesta Comissão para quem quiser uma quota bem superior àquela do leito do rio. Por
analisá-la mais detalhadamente. Chegamos a delimi- quê? Porque a declividade do canal é bem menor do
tar uma região de bacias de rios afluentes do rio To- que a declividade do leito do rio. Enlã-o, -quando cruza
cantins e fizemos um estudo de transposição de água aqui essa área conhecida como leito do rio, ele vai de-
que vai desde de vinte' metros cúbicos por segundo senvolvendo-se em uma quota mais alta, e o rio em
até quatrocentos metros cúbicos por segundo. Em uma quota mais baixa, até chegar a essa situação
um primeiro momento,!avaliamos quais seriam os im- aqui, onde há uma diferença de cem metros entre o
pactos ambientais e h;ídricos dessas bacias, e chega- canal e o leito do rio. Aí, então, cerca de sessenta me-
mos à conclusão de q'ue esses afluentes do Tocantins gawatts de energia seriam gerados, nessa queda do
só poderiam ofertar no máximo duzentos metros cúbi- canal artificial para o natural, possibilitando inclusive
cos por segundo. Mas,delimitamos essa região, que é o uso dessa energia na região de Barreiras, hoje uma
correspondente à metade da bacia do rio do Sono, das principais fronteiras agrícolas do País. Não só es-
um afluente do rio Tocantins; portanto, é um rio que taria chegando água à região, mas também energia,
está sob a gestão do Governo de Tocantins, que se para proporcionar a irrigação de terras naquela região
mostrou favorável à retirada de águas. da Bahia. Então, esse é um projeto de compensação
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hJdrica para o rio São Francisco. E está orçado em O SR. RÓMULO MACÊDO - Até agora eu vi-
cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ou seja, o nha falando da transposição do Tocantins para o rio
projeto para transportar 70 metros cúbicos por segun- São Francisco. Agora vamos falar da transposição
do por 1 bilhão e 300 milhões de reais tem custo muito para o Piauí, objeto de outra reivindicação, inclusive
baixo, em relaçêo a vários outros projetos de transpo- surgida nesta Comissão, e de compromisso assumi-
siçêo de rios existentes no mundo inteiro, pelo fato de do pelo Ministro.
terem essas bacias do Tocantins grande disponibili- Fizemos também uma série de estudos alterna-
dade de recursos hídricos. tivos para o Piauí e chegamos à conclusão de que a

Portanto, a proximidade dessas bacias de gran- melhor alternativa para aquele Estado é a seguinte: a
de disponibilidade de recursos hídricos com uma ba- região semi-árida do Piauí compreende o rio Canindé
cia no semi-árido fez com que o projeto fosse feito e o rio Piaul. Certo? As bacias do Piauí e do Canindé
com muito pouco desenvolvimento, e isso baixou o praticamente constituem toda a região semi-árida do
custo do projeto. Piauí. Acontece que o Piauí tem também considerá-

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA vel quantidade de água superficial no rio Parnaíba,
_ Desculpe, eu não acompanhei o começo da sua ex- que r~sponde por cerca de 8% de to?a a oferta hí~ri-
posição. Essa vazão é bombeada? ca eXistente no Nordeste. E há a região do Gurguéla,

Ó Ê
também muito rica em água subterrânea. Acontece

. O SR. R MULO MAC DO ~ r= bombead~ a que para aduzir água do rio Parnaíba ou da região do
partir ~as b~rrag~ns que serão feitas no Tocantms. Gurguéía para a região semi-árida do Estado há uma
Ou ~eJa, seriam feitas barragens em alguns afluentes certa dificuldade, porque essa água está mais distan-
doortO do Sono. E um.a parte dessa vazão, cerca d~ te e vaza em cotas maiores do que em relação ao re-
50 Yo da vazão regulanzada por essa barragem, contl- servatório de Sobradinho Então é muito antieconO-
nuar~a dentro do ri? do Sono, geraria ~n~rgia e conti- mico aduzir água do próprio Pia~í para essa região,
~uaTla dentro do TIO ~o Son?, no tern~ó~lo do Tocan- mais do que aduzir de Sobradinho. O que é que nós fi-
tl~S, e outra parte seria adUZida até a diVisa com a Ba- zemos? Estamos estudando um traçado que sai de
hla, o mesmo acontecendo nessa outra barragem. Remanso na Bahia e vai até São Raimundo Nonato
Então, essa vazão seria a~uzida até. o di~i~or de perenizando parte desse rio, nele jogando água ~
água, onde temos a cota maior. A partir do diVisor, a possibilitando o aproveitamento
água seria encaminhada por força da gravidade, no ...
canal artificial, até chegar ao rio Branco. .0 S~. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO-

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _ É o no POtl? .
(Fora do microfone.) Sr. Secretário, V. SI, disse que, . O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - no
das alternativas, essa foi a mais recomendada? Piauí. A

O SR. RÓMULO MACÊDO _ Exatamente, em O SR. RÓMULO M~CEDO.-r~o PiaUí, ~ue ~ ~m
térmos de viabilidade. Evidentemente, esse estudo foi aflu~nte do :amaiba..Ah~s,. o Pla~1 é a baCia direita
feito para nos dar subsidios para elaborar um termo de do no~arnalba: A.baCla direita do riO Parnaíba abran-
referência e daqui a quinze ou vinte dias lançar a con- ge 98 Yo do terrltóno.
corrência para o estudo detalhado de engenharia, via- Um outro traçado (para levar água para Paulista-
bilidade econômica e impacto ao meio ambiente. na e essa regiêo aqui Ir sairia do chamado Canal do

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA _ Secre- Sertão, que ca~ta águ~ ~m Sobradinho, eduz essa
tário, quando V. SI, se refere ao PiaUí, naturalmente águ~ para o projeto de Irrlgaçã.o Cruz das Alm~s~ na
está-se referindo ao rio Parnaíba não é? Bahia, e leva água para os projetos Pontal e Brlglda,

, no Estado de Pernambuco. Desse canal, então, será
. . O SR. RO~ULO MACêDO - Não, não. Do Pia- feita a derivaçêo para o Estado do Piauí. Nêo temos

UI amda não faleI. ainda a idéia de custo, mas podemos ter a estimativa
O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Eu vi no bastante aproximada de que esse projeto no Piaui

seu estudo... custaria em torno de 400 milhões de reais. E temos a
O SR. RÓMULO MACêDO - Em seguida vou idéia, ainda, da necessidade...

falar da transposição no Piaul. Essa é uma outra... O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Os

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Eu sou dois?
da beira do rio Parnaíba e quero saber o que vamos O SR. RÔMULO MACÊDO - Os dois trechos.
ganhar com isso. Agora, estamos também, daqui a quinze dias...
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O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - O SR. RÔMULO MACÊDO - Não, Orio Parnaí-
Os dois trechos? ba, não. O rio Parnaíba hoje é um dos rios brasileiros

O SR. RÔMULO MACÉDO - Os dois trechos. que mais jogam água no mar, proporcionalmente.
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Se-

Inclusive o do Pontal? cretário, s6 para lembrar: em verdade, termina despe-
O SR. RÔMULO MACÉDO - Não, não. Tirando jando no Parnalba, porque o rio Piaul e o outro lá em

o Pontal. Estou falando apenas da transposição do Paulistana, o rio Canindé...
Piaul, sem contar o Canal do Sertão. O SR. RÓMULO MACÊDO - Mas são afluentes

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - do Parnaíba.
Mas a transposição a partir do Canal do Sertão, em O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - To-
Pernambuco, s6 pode ser feita quando o Canal do dos os dois são afluentes do Parnaíba.
Sertão... A O SR. RÔMULO MACÊDO - Mas a água seria

O SR. RÔMULO MACEDO - Exatamente. Esse destinada ao uso dentro da região delimitada por
canal tem outro custo. essa faixa verde, porque se ela for usada além dessa

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - faixa verde seria mais econômico aduzir do Parnaíba.
Ah, certo! Então, esse estudo preliminar também nos deu toda

O SR. RÔMULO MACÊDO - Esse canal terá uma base para elaborar os termos de referência, e
custo bem maior porque vai haverdois grandes proje- daqui a quinze dias estaremos lançando a concorrên-
tos de irrigaçêo, um na Bahia e outro no Piaul. Mas cia para contratar uma empresa para fazer estudos
esse trecho do Piauí estaria condicionado também à de engenharia, viabilidade econômica e impacto ao
execução desses projetos, Pontal e... meio ambiente.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
E ar o custo é bem maior, não é? - Qual é o regime desses dois rios?

O SR. RÔMULO MACÊDO - Mas quando se di- O SR. RÓMULO MACÊDO - São intermitentes.
lui o custo para o Piau [ em um canal desse porte, fica O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
bem mais barato do que se fazer uma adução para - São intermitentes?
~ão Raimundo e de São Raimundo derivar para Pa~- O SR. RÓMULO MACÊDO _ Intermitentes, da
Irsta. Já fi~emos esse estudo em caráter ~e alterna~l- região semi-árida.
va. A denvação de Remanso para Paulista levaria
quase o dobro, 750 milhões de reais, o projeto para o O SR. DEPUTA~O CLEMENTINO COELHO;
Piaur, enquanto aqui podemos fazer com 400 milhões Dr. Rômulo, quanto sena esse can~1 s6 de Remanso.
as duas pernas, uma delas aduzindo a partir do Canal Porque o de Remanso é um ramal Independente, que
do Sertão não depende da obra de nenhum outro canal.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA _ Secre- O SR. RÔMULO MACÊDO - É mesmo um ra-
tário, não se envolve ~ rio Parnaíba, não é? mal independente. ~ ramal de R~m~nso ?hega a algo

O SR. RÔMULO MACÊDO _ Não, ar não. em torno de 120.mllhões de reaiS, IS~O livre de estu-
O SR. DEPUT~DO NEIVA MOREIRA _ O rio dos. O ?utro ficaria em torno de ~80 milhões, esse ou-

Parnafba está mori~undo, não é? tro aquI, porque a adução é maior.
O SR. RÔMULb MACÉDO _ Essa linha verde é O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO :-

a que está delimitando as aduÇÕes econômicas entre Mas o custo do canal, parece-me, é de quase 1 bl-
o rio Parnafba e o reservatório de Sobradinho. Aduzir Ihão, não é? ~
água até essa linha verde pelo reservat6rio de Sobra- O SR. RÔMULO M~CEDO - Não, é 1 bilhão
dinho é econômico, é muito mais econômico do que desde que venha até a região da serra da...
aduzir do Parnaíba. Se passar d,essa linha verde, fica O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
mais econômico aduzir do Parnaíba. Lá do Jati, não é? Até a fronteira do Ceará.

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Se- O SR. RÔMULO MACÊDO - É, exatamente. Se
cretário, só... vier até aqui, é 1 bilhão. Até esse outro trecho vai cus-

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - (Fora tar cerca de 550 milhões de reais.
do microfone.) Mas se for tirada água do rio Parnaíba O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
para qualquer projeto, parece-me que vai ter necessi- Essa inclusive era uma das alternativas de percurso
dade de repor essa água... para a transposição para o eixo norte, não é?
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O SR. RÔMULO MACÊDO - Era uma das alter~ cantins, a posteriori, para além desses 70 metros cú-
nativas, exatamente. Mas aí teria que subir o Araripe, bicos por segundo. De qualquer forma, esses 70 me-
bombear por cima do Ararípe. tros cúbicos resolvem perfeitamente, porque coinci-

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - dem com a adução que era feita no rio São Francisco.
Haveria gasto maior de canal. Mas há uma expectativa do oeste baiano em torno da

(Intervenção inaudível.) irrigação de cerca de 1 milhão de hectares, e é claro
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _ que o São Franci~co não teria condiç.ão p~ra prov~r

Esse percurso que vai cortando o Pernambuco é mais tanta água. Um mll~~o de hectares vai eXigir n? mlnl-
interessante, viu, Deputado Marcondes Gadelha? Vai mo 500 ~e!r?s .cublcos por se~undo. E crel~ que
distribuindo água ao longo de Pernambuco. es~a ob~a inICIai Já abre pers~e?tlv~s para amplla~o

IJ t 1'(' d' I) mais adiante. Pergunto: no MinistériO, os senhores Já
I' n ervençao mau Ive. estão pensando nessa matéria também?
.O S~. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - O SR. RÔMULO MACÊDO _ Sim, Sr. Deputado.

Mas Já eXiste esse estudo. . Como já dissemos no inIcio, esses estudos de viabili-
O SR. PRESIDENTE (Deputado ~ennque dade foram feitos para vazões desde 20 metros cúbi-

Eduardo Alves) - Peço a V. ExA que use o microfone, cos por segundos até 400 metros cúbicos por segun-
Deputado Marcondes Gadelha. Retorno a palavra ao do. Chegamos a estudar a viabilidade de transferir
Dr. ROmulo. 4 4 das bacias contribuintes do Tocantins, não do Tocan-

. O SR. RO~ULO MACEDO - Já termine.i a e~- tins, mas de bacias contribuintes do Tocantins e adja-
pOSição, Sr. PreSidente. Coloco-me agora à dISpOSI- centes ao São Francisco o valor total de até 400 me-
ção da Comissão para qualquer pergunta. tros cúbicos por segund~. Isso fizemos no campo da

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- viabilidade. Mas, no âmbito da prevísibilidade, chega-
ardo Alves) - Dou, então, por encerrada a exposição mos à conclusão de que é posslvel chegar a mais ou
do Dr. ROmulo, já intermeada de apartes dos Srs. Par- menos 200 metros cúbicos por segundo. No próximo
lamentares, mas, regimentalmente, tem a palavra, ini- detalhamento a ser contratado, pediremos um estudo
eialmente, o Relator. de previsibilidade mais apurado, mais detalhado para

Com a palavra, portanto, o Deputado Marcon- 200 metros cúbicos por segundo, sabendo que va-
des Gadelha. mos detalhar 70. Ou seja, vamos dividir o projeto do

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA Tocantins em duas fases, uma de 70 metros cúbicos
- Dr. Rômulo, tenho pouco a questionar. Vou deixar por segundo e uma outra de 130 metros cúbicos por
quase todo o interrogatório com o Deputado Clemen- segundo.
tino Coelho, mas quero louvar o trabalho de V. Ex·, O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
sua dedicação, aplicação e zelo a essa causa. V. EX- Adicional?
deu-nos uma cabal demonstração de boa vontade O SR. ROMULO MACÊDO - Adicional.
também no que diz respeito à solução polltica dos O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _
problemas que estamos enfrentando. No total serão 200?

. A.proposta de revit~lização que 'I. Ex· t~az, mai~ O SR. ROMULO MACÉDO _ No total 200.
a Interligação com a baCia do Tocantins, maIs a den- é'

vação para o Piauí, compõe, junto com a transposi- O S~. DEPUTAD<? MAR?ONDES GADELHA
ção em si mesma, o objeto da essência do amplo pac- - Sr. PreSIdente, não t~nho mais perg~nta alguma a
to que tem sido reclamado de forma tão veemente por fazer. Quero. apenas reiterar meu entu.slasmo e louvar
praticamente todos os membros desta Comissão. u~~ vez mais ~ Dr..Rômulo e sua equipe por e~se pa-

Creio que estamos agora em condição de apre- tnótlco, esse hlstór~co trabalho que e.stã~ re~hzando,
sentar um trabalho que venha realmente a ser o de- um trabalho qu~ vai res~ata~ uma região inteIra do fla-
nominador comum da vontade nacional em torno des- gelo da adverSidade climática da seca e de toda a
sa matéria; um grande acordo envolvendo a transpo- corte de mazelas que a acompanha.
sição, a interligação com oTocantins, a revitalização Parabéns, Dr. ROmulo.
do rio e a ligação com o Piauí é tudo com que a região O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
sonha e é o que vem esperando ao longo de todas es- ardo Alves) - Passamos agora aos parlamentares
tas décadas. inscritos, Deputados Clementino Coelho, Neiva Mo-

Quero apenas perguntar a V. Ex· se também reira e Wellington Dias.
está em cogitação uma vazão mais elevada do To- Com a palavra o Deputado Clementino Coelho.
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O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - co, no Nordeste setentrional e nos projetos de irriga-
Sr. Presidente, Sr. Relator, Secretário Rómulo Macê- ção. Então, ou arrancamos isso como compromisso
do, é sempre um prazer ouvir V. Ex<l falar, porque ou esse projeto vai ser um saco de pancadas, porque
aprendemos sobre o rio São Francisco. Tenho dito, sempre haverá quem diga: "Estão fazendo somente
quando é debatido' esse tema, que se a abordagem para atender à terra do Ministro, à terra do Presiden-
desse projeto tivesse começado pelos finalmentes, te, à terra do Relator".
se tivesse sido abordada justamente a transposição O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
do Tocantins, nessa vazão de 70 metros cúbicos por ardo Alves) - Não cabe esse tipo de comentário.
segundo, para compens~r a retirada ~os .~7 para lá - O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _
c~~ certeza, no entendImento do~ nbe~nnhos e da Não, mas temos de ter esse compromisso dos senho-
mldla, u~a questã~ consensual -, já tenamos av~n- res. Precisamos ter claro que vamos fazer um pacto
çado mais. Não adIanta, porém, chorar. sobre o leIte não de retórica, mas de mudar a Constituição. Preci-
d~rra~ado. Temos de procurar constrUIr o pacto em samos, por exemplo, tomar um posicionamento quan-
cima disso. to à Chesf. A Nação está contrária às privatizações

Apavora-me, inquieta-me estarmos carecendo, que não foram planejadas, que não têm...
infelizmente - não por responsabilida?e de V. Ex<l, O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
~as ~o Governo como um todo, devo.dlzer -, de uma _ Deputado Clementino Coelho, permita-me uma bre-
slmbl?Se entre o fal~r. e o faze~. :~eclsamos separar ve interrupção. Eu quero apelar para o espírito púbJi-
as cOisas. Falar é fácIl, faz~r é dlflCll. Todos esses pl~- co de V. Exil. Estamos falando em pacto. Vamos des-
nos de recuperação da bacia, co':'o também o próprio pojar-nos dessas suspicácias, dessas desconfianças.
pacto,. n~o po.dem ficar na r~tónca, não P?dem fic~r O propósito é o de colaborar, trabalhar conjuntamen-
só na ImInênCIa de se cumpnr u~ calend.áno. É precl- te, chegar a esse pacto. Quero que V. Exil acredite
50 a~seguraros rec~rsos, os m~'os,. os Instrumentos que o propósito desta Comissão, desse Presidente,
POlítiCOS, no Exec~tlvo e no Legls.latlvo, para que te- deste Relator e de todos aqui não é diferente do de
nhamos real engajamento n~ projeto de transforma- V. Exil. É um trabalho construtivo.
ção, porque nós estamos vivendo agora um corte
drástico no Orçamento que esta casa aprovou e so- O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO-
bre o qual os parlamentares se debruçaram por me- No~re Relator, nobre Presidente, o conjunto ?e forças
ses e meses querendo priorizar aplicações hídricas. é diferente. Y.E,(R pertencem.à B~se de a~olo do Go-
O Proagro, por exemplo, foi cortado. O Ministério que vemo. ~ós pertencemos à Mlnona, que é Justamente
mais sofreu foi justamente o responsável por essa a OpOSição.
obra. Então, como vamos acreditar? Será que de O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
toda a obra hídrica sob a responsabilidade desse Mi- ardo Alves) - Mas não é um projeto de Governo ou de
nistério, nesse contingenciamento, só se vai fazer a Oposição, Deputado. Não pode...
transposição, e não se vai cuidar mais nada? O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -

Precisamos de transparência. O nobre Deputa- Não deveria ser.
do Relator Marcondes Gadelha fala do pacto. Esse O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
pacto tem de ser para valer, tem de ser um pacto ver- ardo Alves) - Não é.
dadeiro, implementado com garantias de alocação de O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _
recursos. Tenho certeza de que, como V. Exa tem dito Não deveria e não deve ser.
em várias ocasiões, esse. é um projeto alavancador O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
para o Nordeste, é um projeto que está puxando uma _ Nã é N- t tO' ã
série de dIvidas que a Nação tem, para conosco, com o . ao es amos con ra a pOSIÇ o.
essa região. Temos força sUficien~e para assinar esse O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
pacto não só na falação, mas assinar na ação. E qual ~elato~, em outra~ ~euniões, V. Exll. afirmo~ que .nã?
é a ação? É emendar à Constituição para que tenha- Ina abnr mão, que iria apresentar seu relatóno da Indl-
mos os recursos necessários, independentemente de cação da ob.ra ~ que a q~estão ?O p~cto seria discuti-
qual seja o Governo, de qual seja a composição, da a posterlOrJ, ~ acredito ~ue ISSO Já foge um pouco
como já foi no passado, para que tenhamos os 500 a esse compromisso de unidade.
milhões, ou 1 bilhão, todo ano no Orçamento para O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA -
esse conjunto, para esse esboço holfstico de obras Acredito que fui mal entendido porY. ExII. O próprio rela-
que têm de ser feitas no Tocantins, no rio São Francis- tório é a configuração de um pacto, como V. Exa vai ver.



O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA
- São preliminares. Quando trouxemos o Governa
dor de Tocantins, nobre Deputado, não se falava em
pacto, mas a discussão sobre a transposição do To
cantins já era parte desse pacto.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
Sr. Relator, estamos na direção certa, mas temo
que, mais uma vez, esse pacto seja transformado
apenas em promessa. Temos condições. A bancada
do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Paraí
ba, do Ceará, da Bahia, do Nordeste todo, inclusive
junto com a bancada do Norte, juntos, temos condi
ções, sim, se quisermos realmente fazer um pacto,
uma obra com a concepção apresentada agora, que
nasce lá no Tocantins, com a questão compensató
ria, a questão ambiental, no êmbito de toda a bacia,
dos projetos que já estão aI.

Nobre Deputado, esse corte de 178 milhões no
orçamento da Codevasf - corte, não, vamos chamar
de contingenciamento, a priori - para 55 milhões veio
para que não se toque nenhum projeto. E quantos
projetos já não estão levantados? Já há mais de 1 mi
lhão de hectares nessa questão. O que está faltando
é dinheiro para fazer. E esses projetos destinam-se a
resgatar o povo das mesmas mazelas que castigam o
Nordeste setentrional.

Então, precisamos de compromisso, mais do
que de um pacto bonito que não tenha eficácia, não te
nha implementação, não tenha o recurso do Orçamen
to, independentemente de ser o Governador do Ceará,
da Paralba ou da Bahia. Já houve isso no passado.
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O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - E a questão da Chesf? Essa é vital. Se nós aqui,
Mas ai, permita-me, vamos, sem a discussão ampla que somos donos do rio São Francisco, todos nós, bra-
desta Comissão e da sociedade, fazer um pacto para sileiros, nordestinos, não conseguirmos entender-nos
isso? Então, que pacto é esse? Quem vai interferir para retirar 3% da vazão do rio, que até hoje ainda é
nisso? Eu acredito que estamos no caminho certo. nosso, imagine na hora em que se privatizar e 80% da

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - vazão de água forem parar nas mãos de um america-
Estamos discutindo desde fevereiro, nobre Deputado. no, de um francês ou de um inglês! AI a situação vai fi-

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO _ ~r.~ais complicada a~nda, porque os 3% são a dispo-
Não, a idéia do pacto surgiu agora. V. ExA, como o mbllldade. Então, precIsamos realmente ente.nder que
Presidente, anunciou isso em Juazeiro e Petrolina e, ?probl~ma da Chesf não é de gera.ção de caixa ~u de
de lá para cá, não tivemos presença majoritária para Id~ologla, mas sa~ t~dos esse~ ~roJetos de manejo hI-
nos aprofundarmôs no pacto, que precisamos discu- dnco, de gestão hldnca, de otimização.
tiro Essa obra tem de ser de engenharia politica. E eu não compro essa versão que o Governo

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA quer dar, a de qu~ ? funcio~ário público brasileiro -:-
_ Em todas as discussões preliminares, desde o inl- em suma, o brasileiro - é Incompetente. para gen.r
cio nesta Casa tudo está relacionado com esse pac- uma empresa estatal, porque no setor elétnco o Brasil
t " tem um know how que está entre os melhores do
o. mundo, sobretudo na geração de energia hidráulica.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - É um know how gigantesco, não só na parte de ope-
Não, não. ração como na de construção. Então, não podemos

transferir esse que é um nicho, a nossa vantagem
comparativa. Estamos agora importando energia da
Venezuela, da Colômbia, do Paraguai, energia termo
elétrica, a que preço? É duas vezes mais cara que a
energia que geramos aqui!

Então, hoje não podemos entregar essás usinas
hidrelétricas, que são verdadeiras máquinas de gerar
dinheiro; já estão todas amortizadas, e vamos trans
feri-Ias de graça para a iniciativa privada! E isso em
um segmento que dominamos! Não precisamos im
portar tecnologia alguma para isso. Precisamos mo
ralizar. Se alguma coisa de errado há nessas grandes
estatais, isso não se deve a incompetência técnica,
mas a ingerência indevida, a políticas de cabides de
emprego, favoritismo, coronelismos e tudo mais.

Então, queremos mudar. Queremos um novo
Pais? Vamos mudar. Agora, apelo para que se cons
trua um pacto não para inglês ver, não um pacto para
ser publicado na imprensa, mas um pacto por meio do
qual possamos realmente resgatar as futuras gera
ções do Nordeste, garantindo-lhes maior disponibili
zação de água, e um pacto que atenda não só ao Nor
deste setentrjnal, mas que atenda à bacia, aos ribei
rinhos, aos projetos que estão nas prateleiras da Co
devasf e do DNOCS há muito tempo e que precisam
de dinheiro para ser implementados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Eduar
do Alves) - Com a palavra o Deputado Neiva Moreira.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Dr. Rômulo Macêdo, esta Comis
são tem feito um trabalho histórico, e seguramente um
dos aspectos mais interessantes desse trabalho é a re-
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velaçao, sobretudo para nós, dos admiráveis estudos demandas de água na bacia do Parnaiba, em relação
e conhecimentos de pessoas como o senhor. Talvez às ofertas, ainda são muito pequenas. Quer dizer, o rio
seja eu uma das pessoas mais beneficiadas por esse Parnaiba ainda tem ofertas maiores que as demandas
conhecimento, porque sou da regiao periférica, sou do da região. Se algum dia vier a ocorrer desequilrbrio de
Maranhão, e fiz muito jornalismo na região. Talvez oferta e demanda, ar será preciso fazer um projeto de
esse trabalho possa até influir o Poder Público, no sen- transposição. No momento, porém, o mais importante
tido de que não precisamos importar nem tecnologia é levar água para a região do semi-árido piauiense,
nem gente, o que é a grande marca destruidora e der- porque ai, sim, já está caracterizada a situaçao de de-
rotista da situação que estamos vivendo. mandas maiores do que ofertas.

Bom, tenho apenas uma pequena observação a O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
fazer. Ultimamente, tenho lido em muitas matérias sur- ardo Alves) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
gidas no Piaui e no Maranhão que o Parnaiba é um rio Wellington Dias, do PT do Piaui.
moribundo. Terminei incorporando essa idéia. Moribun- O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sr.
do porque a vazão está-se reduzindo; o assoreamento, Presidente de um lado em nome da bancada do Pia-
o de~mata~ento da marginal, tudo isso !az do Pamai~a ui, quero di~er que nos deixa mais tranqüilo essa pos-
um no.m~nbundo. Então, u.ma das raz~es pelas quais sibilidade de, em sendo executada essa transposi-
nós, Pla~1 e Maranhã?,.~als nos entuslasm~mos com ção, resolvermos o problema de uma região. O Piaul
ess~ projeto é a posslb~"dad~ de que essa ligação Ta- tem 252 mil quilômetros quadrados, e em menos de
cantlnslNordeste, a partir ~o no do,Sono, assegure tam- 20% dessa área temos problemas; é uma região de
bém reforço de água ao no Pamalba. solo cristalino, a região dos Municrpios de Paulistana,

V. Sll diz que não, que aquele é um rio que man- São Raimundo Nonato e Picos. De modo que não te-
da 8% de sobra para o mar. Gostaria que aprofundas- ria nenhum sentido trabalhar na transposição para jo-
se mais esse ponto, inclusive para que eu possa ex- gar água em região que já a tem fartamente, como é a
plicar às pessoas do Maranhão, porque eu andei di- do Parnafba. Ou seja, é preciso haver uma alternativa
zendo que o Parnaiba é um rio moribundo. para resolver o problema das. regiões onde efetiva-

o SR. ROMULO MACÊDO - Eu não diria que o mente falta água até para o consumo humano.
Parnafba é um rio mo~ibundo, com~ também não diria Tenho uma dúvida. É o seguinte: a água sai da
o mesmo acerca do riO São FranCISco. Aquele é um bacia de Remanso...
rio que vem sofrendo processo de degradação pela O SR. RÓMULO MACÊDO _ Reservatório d
atuação do homem etc" questões preocupantes que S b d' h e
têm de ser cuidadas e tal. Agora, com relação à trans- o ra In o.
posição do rio Tocantins para o Parnaiba, isso poderá O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Sai do
e~e-'1tualr:oª-ote_acontecer no futuro. É muito proVável .r.eservatório de-Sobradinho, na altura do Municipio de
que um dia as bacias amazônicas se interliguem às Remanso, e, do outro lado do Canal do Sertão, na altura
bacias do semi-árido, pelo fato de que as bacias ama- do Projeto Pontal, pelo que entendi, em direção a...
zõnicas detêm 70% de toda a água disponivel no O SR. RÓMULO MACÊDO - Na altura do Pro-
País, e as bacias similares s6 têm 3% para atender jeto Cruz das Almas, na Bahia; depois segue para
30% ou mais da populaçao brasileira. Pontal, em Pernambuco.

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Só uma _ _O SR. DEeUTADOWELLINGT-ON DIAS - EAten~

observação. Estou vendo no seu mapa que a bacia di que sairia mais ou menos na altura do Projeto Pontal.
do rio do Sono, onde há aquelas lagoas que conver- O SR. RÓMULO MACÊDO - Não é entre Cruz
gem para o rio, está muito próxima às cabeceiras do das Almas e Pontal. '

rio Paraiba, não é? A O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS~-Mui~
O SR. R6MUL~ MACEDO, - É, Dep,utado. Na to bem. Qual a minha dúvida? O que temos ar? Uma

verdade, .~ ~ransposlção de baCias te~ s.ldo ~sada estação elevatória. Como é feito esse processo? Por-
como artlflclO da gestão de recurso~ hldrrcos Just~- que, se não me engano, há uma região alta no meio,
me.nte para resolver problemas relatiVOS a~ desequl- uma serra no meio desse cristalino piauiense e esse
librlo entre oferta ~ ~e~anda. Está caracterizado que lado de Pernambuco e da Bahia.
quando há deseqUlhbno entre a oferta e a demanda a A

única alternativa é fazer a transposição. Estou dizendo O SR. RÓMULO MACEDO - É, exatamente.
que algum dia isso poderá acontecer no Tocantins ou O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Eu
até em outros rios do Araguaia, mas, no momento, as gostaria de entender, tecnicamente, como será superado
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esse problema. Lá em Remanso, parece-me, há a Serra O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS - Pois
do Garrincho, onde seria feita uma estaçllo elevatória. não. A última pergunta é com relação a dois pontos. O

O SR. RÓMULO MACÊDO _ Exatamente. sen~or disse que, em u~ prazo de 1.5 dias, se eu en
tendI bem, serão escolhidas as equIpes que vão tra-'? SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Eu balhar no projeto de engenharia, de meio ambiente...

gostana que o 'senhor pudesse... Quanto tempo levará? Quero saber que prazo está
O SR. RÓMULO MACÊDO - Seria uma estação previsto para a~conclusão de~ses trabalhos.

elevatória na altura de Remanso, com uma adutora até O SR. ROMULO MACEDO - Nós concluimos
determinada quota; o canal iria até a divisa do Estado ~gora. Fizemos várias visitas ao Estado do Piaui para
do Pernambuco e da Bahia' no caso de Remanso da juntar dados de cartografia, de aerofotogrametria, le-
Bahia com o Piauí, e, a partir da divisa da Bahia co~ o vantament~ d~ solos, populações etc. Fi~emos esse
Piauf por força da gravidade até São Raimundo. E de e~tudo preliminar do traça~o. Também t~vemos reu-

'.. . . .' mão com o Governo da Bahia, porque há Interesse da
lá sena feita então a dlstnbUlçllo. Há lá a Barragem... Bahia no caso do Projeto Cruz das Almas, associado

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Bar- ao Projeto de transposição do Piauí. Tivemos reu-
ragem PetrOnio Portella. niões com o Estado de Pernambuco também, porque

O SR. RÓMULO MACÊDO _ PetrOnio Portella. lá há o Canal do Sertão.
Então, iria para Petrônio Portella. Até haveria uma si- ~om, e~tão, o que acontece? Agora estamos
nergia em PetrOnio Portella, e de lá sairia a distribui- c?nclulndo o sistema d~ referência para daqui a quinze
ção pela bacia do rio Piauf. dias lançar concorrêncl~ p~ra ~. contrata~o do e~tudo

detalhado de engenharia, Viabilidade e meio ambiente.
O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS - Mi- Geralmente, uma concorrência dessas dura de dois

nha dúvida seguinte é exatamente esta: como aquela meses e meio a três meses, para julgar, adjudicar e as-
é uma região que não é pequena, tem vários rios, o rio sinar o contrato com a empresa que vai ganhar. Depois
Guaribas e muitos outros, quero saber se a partir des- disso, dentro de um ano o estudo estará pronto.
se canal que será feito há algum formato de distribui- O SR. DEPUTADO WELLINGTON DIAS -
ção usando a rede de rios existentes naquela região. Estou satisfeito, Sr. Presidente.

O SR. RÓMULO MACÊDO - Não. Veja bem, O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique E~u-
ainda estamos no plano da viabilidade. A questão da ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Paes Landim.
distribuição do sistema será considerada um detalha- O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi-
mento de engenharia. Quer dizer, vamos ter de fazer dente, não tive oportunidade de ouvir a exposição do
o levantamento de toda a área, ver quais são os po- Dr. ROmulo Macêdo porque estava em outra Comis-
tenciais de irrigação, a demanda para consumo hu- são. Mas, pelo que entendi agora da resposta do Dr.
mano, a demanda para indústria, a demanda para irri- Rômulo ao Deputado Wellington Dias, inicialmente o
gação, localizar isso e fazer os projetos de adução, do M.inistro comunicou que os dois canais, tanto o do rio
sistema de transposição, projetos complementares. PIauí como do rio Canindé, seriam todos a partir da
Ainda não estamos nessa fase. Estamos agora na bacia do Sobradinho. Ou seja, seria partido um canal
fase de estudo de traçados alternativos de transposi- do rio Piauí por meio de PetrOnio Portella e também
ção para o Piauf. Isso a que o senhor se referiu vai de lá, por meio do rio Piaui, se chegaria à bacia do
constar da próxima fase do estudo. Canindé, ao açude, em Conceição do Canindé. Estou

O SR. DEPUTADO WELLlNGTON DIAS _ Sr. verificando a~ora! pela sua !nformação, que há mu-
Presidente, uma última pergunta... da~ça do pro)eto; já é por m~lo de ~ernambuco, e não

O SR RÓMULO MACE
ft DO E mais da Bahia, o Canal do no Canmdé.

. - u só quero escla- O SR RÓMULO MAC ~ DO .
recer que, além do caso de Remanso, a que o senhor . .E - Não. Os dOIS são
se referiu, temos aí uma estação de bombeamento ca~tados no Estadc:> da Bahia. Só ~ue, com relação à
que capta água do reservatório de Sobradinho e a região que é polanzada por Paulistana, o Canal do
conduz até Cruz das Almas. Temos uma averiguação Sertão pernambucano deve... .
para o Projeto de irrigação Cruz das Almas. A água O S~. DEP~TAD~ PAES L~NDIM - Quer dizer
prossegue no canal e há uma estação de bombea- que os dOIS canais cc:>ntlnuarão, mdependentemente
mento que eleva a água para a divisa do Estado de desse outro, d,? terceIro? ~
Pernambuco com o Piau\' levando-a até a Barragem O.SR. ROMULO MACEDO-~. V. Ex.a não esta-
de Paulistana, em Ingazeiro. Dai, a partir dessa Bar- va ~qul. Eu vou apresentar novamente o layout do
ragem de Paulistana, será feita a distribuição. É o proJeto, para que V. Exl1 entenda melhor.
mesmo conceito da transposição do Projeto do São (Intervenção inaudfvef.)
Francisco para o Nordeste, em 19- 9, a mesma coisa. O SR. RÓMULO MACÊDO - Não. Fizemos um
Transporta volume e repõe o volume no reservatório. estudo de alternativas de traçado. Esse estudo inclu-



*PROJETO DE LEI N° 213-A, DE 1995
(Do Sr. João Fassarella)

Acrescenta parágrafos 5° e 6° ao ar
tigo 57 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre os Planos de
Beneficios da Previdência Social, e dá
outras providências"; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Família
pela aprovação deste, com substitutivo,
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sive vai aprofundar-se na outra fase. Então, existiam O SR. RÔMULO MACÊDO - Não, mas isso te-
duas alternativas com a captação s6 em Remanso. ria de ser feito intermitentemente. Isso não é contí-

(Intervenções simultâneas ininteligfveis.) nua. Quer dizer, não se poderia contar isso como va-
O SR. RÔMULO MACÊDO - É, exatamente. zão regularizada, mas como volume.
O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - É, mas eu O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -

acho que por meio de Remanso seria mais barato. Como volume~ ~
Não é, Dr. ROmulo? O SR. ROMULO MACEDO - É.

O SR. ROMULO MACÊDO - Não. Fizemos um O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
estudo e verificamos que por meio de Remanso terra- Seria equivalente a quê?
mos de bifurcar o canal que vai na direção de São Ra- O SR. RÔMULO MACÊDO -Isso eu não sei di-
imundo Nonato para Paulistana. Aí, porém, seria ne- zero A média anual poderia ser 20 metros cúbicos por
cessário um trecho maior de corte e aterros, por cau- segundo. Agora, o cálculo exato do volume eu não sei
sa da topografia. A SOlUÇa0 economicamente viável é dizer. Teria de multiplicar isso por 31,5 milhões. Não
a de Cruz das Almas, só que há ar um condicionante: sei nem calcular agora o volume.
teria de ser feito o canal de Cruz das Almas até o pon- O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
to de captaçao. Seria um projeto bom para o Piauí, V. Exil poderia encaminhar-me depois esse cálculo?
para a Bahia e para Pernambuco. Quanto é que seria por metro cúbico. Eu já li em aI-

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Agradeço gum lugar que seria mais ou menos equivalente ao
a V. Exil. que se está retirando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- O SR. ROMULO MACÊDO - Em termos de vo-
ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Clementino lume, pode até ser.
Coelho, por dois minutos. O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - Em termos de volume. E seria uma obra barata, um
Eu quero apenas fazer uma pergunta ao Dr. ROmulo excedente de água, até porque, naquela região ali,
Macêdo. Eu já li, Dr. ROmulo, em vários estudos ante- não temos déficit hrdrico.
riores, recentemente, até com essa polêmica de Fur- O SR. RÔMULO MACÊDO - Não tem. Mas ar
nas, que existiria também uma alternativa de com- seria preciso mexer com uma bacia internacional. Eu
pensação de água se invertêssemos um dique que posso mandar esses estudos posteriormente.
existe no rio Piauí, em Minas Gerais, não é? O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -

O SR. RÔMULO MACÊDO - Nao, no rio Fur- Eu gostaria. Obrigado.
nas. É um dique do sistema Furnas. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Eduar-

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - do Alves) - Não há mais Srs. Parlamentares inscritos.
Exato. Porque, se fosse feito... Quero apenas lembrar que na próxima quin-

O SR. RÔMULO MACÊDO - Veja bem, existe ta-feira, como já foi programado, vamos a Belo Hori-
um dique do qual, quando Furnas está com determi- zonte, Estado de Minas Gerais, com a participação do
nada quota, bastaria aduzir água para Minas Gerais, Exército brasileiro, da Aeronáutica e Governo de Mi-
se se colocasse nesse dique uma tubulaçao para nas. Já temos quinze Srs. Parlamentares inscritos.
controlar isso. Sairemos ás 8 horas da manhã e retornaremos á noi-

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - te. Portanto, os Srs. Parlamentares que quiserem ir
Pelo que li, é o seguinte: se conseguíssemos fazer manifestem urgentemente esse desejo para que pos-
essa ligação para o São Francisco, não querendo, va- sarnas fechar a delegação.
mos dizer, verter toda a direção do dique, mas só o Ao encerrar esta reunião, agradeço a todos os
excedente de águas... Srs. Parlamentares e principalmente ao Dr. Rômulo

O SR. RÔMULO MACÊDO - O excedente. É o Macêdo a presença.
seguinte: Furnas verte mais ou menos 20% do tempo. Esta encerrada a reunião.
Só em 20% do tempo se poderia tirar água de Furnas
para o São Francisco, porque a geração de energia
no sistema Furnas é mais interessante do que no São
Francisco, em termos econOmicos. Só que essa água
é de um rio internacional. Teria de haver entendimen
tos inclusive com a Argentina e tal. O sistema do rio
da Prata não dá para...

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 
O excedente dessa água qual seria? Parece que são
mais ou menos 50 ou 70 metros cúbicos, só o exce
dente disso ar.
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e rejeição do de nO 3.680/97, apensado, PROJETOS DE LEI
contra o voto do Deputado Jorge Alberto,

0.213/95 -
com voto em separado do Deputado Vi- :

cente Caropreso (Relator: Deputado Rai- 0.812/95
mundo Gomes de Matos). 0.897/95 i

(As Comissões de Seguridade Social e
1.241/95 I

Familia; e de Constituição e Justiça e de
1.475/96 I

Redação (art. 54) - art. 24, 11.)
I

*Projeto inicial publicado no DCNI de 21-4-95. 1.638/96 I
I

- Projeto apensado: PL n° 3.680/97 (OCO de 1.914/96
14-11-97) 3.610/97

I
Parecer da Comissão de 4.220/98

Seguridade Social e Familia 4.221/98 I

SUMÁRIO
I

4.405/98 I
- termo de recebimento de emendas - 1995 f

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR I- termo de recebimento de emendas - 1999
013/95 I

- parecer do relator I

f

- substitutivo oferecido pelo relator 104/96 I
I

- termo de recebimento de emendas ao substitutivo 225198 i
- parecer da Comissão !

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado 419/96 I
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 213/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
1°, I, da Resolução nO 10/91, o Sr. Presidente determi
nou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 17-4-95 por cinco sessões. Esgotado
o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 1995. - Atencio
samente, - Miriam Maria Bragança Santos, Secretária.

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Fassarella)

Requer o desarquivamento de pro-
posições.

Exmo Sr.
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento, das proposiçOes,
a seguir relacionadas, que são de minha autoria.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu
tado Joio Fassarella, PT - MG.

Defiro, nos termos do art. 105, parágra
fo único, do RICD, o desarquivamento das se
guintes proposições: PL nos: 213/95, 812195,
897/95, 1.241/95, 1.475/96, 1.638/96,
1.914/96, 3.610/97, 4.220/98, 4.221198,
4.405198; PLP nos: 13/95, 104/96, 225/98 e
PEC nO 419/96. Publique-se.

Em 9-3-99.- Presidente

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENAS

PROJETO DE LEI N° 213/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

Projeto de Lei da Câmara nQ 213, de 1995,
acrescenta parágrafos 5.ll e 6.1l ao artigo 57 da Lei nO
8.213, de 24 de julho de 1991. O objetivo proposto no
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§ 511 é O de amparar o segurado que tenha ao longo de 11- Voto do Relator
25 (vinte e cinco anos) de trabalho, "exercido ativida- As propostas, ora sob o exame desta Comissão,
des em turnos ininterruptos de revezamento", com visam essencialmente favorecer a categoria de traba-
dias de folga fixos ou móveis. Ihadores que desenvolvem suas tarefas em tempo

No § 6° da proposição fica esclarecido que são contínuo e ininterrupto de revezamento.
considerados turnos ininterruptos de revezamento A cada dia, assistimos a degradação da qualida-
aqueles que não sofrem interrupção de continuidade de de vida dos nossos trabalhadores; seja pela falta
durante um período de 24 (vinte e quatro) horas, in- do emprego, seja pela precária situação trabalhista
c1usive aos domingos, se assim coincidir. em que se encontram.

Em conformidade com o art. 142 do Regimento A nossa Previdência Social deixa muito a dese-
Interno desta Casa, "estando em curso duas ou mais jar. É ineficiente, inadequada e por vezes inoperante.
proposições da mesma espécie, que regulem matéria Adicionada a estas dificuldades o trabalhador que de-
idêntica ou correlata, é licito promover sua tramitação sempenha sua labuta em turnos de revezamento so-
conjunta, mediante requerimento de qualquer comis- fre com o passardos anos a carga do estresse físico e
são ou deputado ao Presidente da Câmara". psicológico. Estes trabalhadores além das privações

Assim, foi apensado ao Projeto de Lei nO 213, de que lhe são impostas, levam vida marginalizada às
1995, o Projeto de Lei da Câmara nO 3.680, de 1997, atividades tão necessárias ao seu desenvolvimento
que por sua vez, altera o § 2° do art. 22 da Lei nO humano: recreação, convlvio com familiares, ascen-
8.212, de 1991 acresce § 5° ao art. 58 da lei nO 8.213, são educacional, entre tantas outras.
também de 1991. Na atual situação em que se encontram esses tra-

Desta forma, se acolhida a proposta, o § 20 do balhadore~, qualquer inici~tiva que lhes tragam me!hori-
art. 22 da Lei n° 8.212/91 passaria a permitir o acrésci- as e amemzem seus sofnmentos será de bom alVitre.
mo de dois por cento, a Utulo de alíquota de contribui- No mérito, o Projeto de Lei da Câmara n° 213, de
ção previdenciária, prevista no inciso I daquele artigo, 1995, tem redação mais compatível com a finalidade
com a incidência desse percentual sobre o total das re- proposta, nada obstante o primeiro dispositivo do outro
muneraçOes pagas ou creditadas, a qualquer título, projeto, que lhe foi apensado, busque disciplinar do
aos segurados que exerçam atividades em turnos inin- mesmo modo essa matéria. Por outro lado, o apensa-
terruptos de revezamento, como está definido no § 5° do Projeto de Lei da Câmara n° 3.680, de 1997, acres-
do art. 58 da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991. centa um fator de relevo, associado ao recolhimento

O § 5°, a ser acrescido ao art. 58 da Lei nO de percentu~1 destinado a ju.stificar a antecipação das
8.213/91, proposto no Projeto de Lei da Câmara nO aposentad~rlas desses se~ldore~ por turno. .
3.680, de 1997, tem o mesmo objetivo da proposição ConSiderando-se a Imprevlsão. do Regimento
encontrada nos parágrafos 5° e 6° do Projeto de Lei nO de que as propostas possam ser fundidas, quando de
213 de 1995. semelhante teor, somos conduzidos a nos manifestar
'. ... ° favoravelmente à primeira, por ser mais antiga, conti-
Conclu5Iv~men.te, ?~roJeto mais antigo (~LC n da no PLC nO 213, de 1995 (RICD, art. 143, inciso li,

213/.95) preconlz~ ~ InstItUição da a~~sentadofla aos letra b), sem descurar, contudo, de que o recolhimen-
seryldores .em atiVidade por ~urnos ininterruptos, e o to previdenciário complementar é fundamental, do
projeto mais recente (PLC n 3.680/97) repete ess~ modo sugerido no processo apensado.
proposta, acrescentando, porém, o dever de recolhl- .. °
mento da aHquota previdenciária acrescida, estimada ASSim, opln~mos pela a~ro~a~ão do PLC ~
em 2% (dois por cento). 213, de 199?, ap~lm.orado pela instItUição de recolhl-

° mento previdenCiário complementar, na forma do
Dos autos do PLC n 3.680, de 1997, consta a substitutivo anexo com a rejeição do PLC nO 3680

determinação de apensamento, conquanto não se de 1997. I • ,

veja nos autos ~ respectivo requerim~nto, exigido no Salada Comissão, 29 de outubro de 1999. -Depu-
art. 142 do Regimento Interno desta Casa. De qual- tado Raimundo Gomes de Matos Relator.
quer modo, apresentando-se; como estão, procede- '
mos ao seu exame em conjunto, à vista da determina- SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
ção já referida. LEI N° 213, DE 1995

Transcorrido o prazo regimental, não foram ofe- Acrescenta parágrafos 5° e 6° ao art.
recidas emendas ao projeto. 57 da Lei nO 8.213, de 24 julho de 1991

É o relatório. que dispõe sobre os Planos de Benefíci-



Sala da Comissão, 15 de Dezembro de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famllia,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o
Projeto de Lei nO 213/95, com substitutivo, e rejei
tou o de n° 3.680/97, apensado, nos termos do pa
recer do Relator, Deputado Raimundo Gomes de
Matos, contra o voto do Deputado Jorge Alberto.
O Deputado Vicente Caropreso apresentou voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto
e Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camar
go, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela
Guadagnin, AntOnio Joaquim Araújo, AntOnio Pa
lacei, Arlindo Chinaglia, Armando Abflio, Arnaldo
Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro,
Costa Ferreira, Darclsio Perondi, Djalma Paes, Dr.
Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa,
Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler Morais,
IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João Fassa
relia, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José U
nhares, Lavoisier Maia, Lídia Quinan, Nilton Baia
no, Pedro Canedo, Rafael Guerra, Raimundo-Go:
mes de Matos, Ricarte de Freitas, Rita Camata,
Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra e
Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

§ 2° A allquota de contribuição prevista
110 inciso- I deste artigo é acrescida de dois
por cento, limitando-se a incidência deste
percentual ao total das remunerações pagas
ou creditadas a qualquer titulo, no decorrer
do mês, aos segurados empregados que
exerçam atividades em turnos ininterruptos
de revezamento, conforme definição contida
no § 5° do art. 58 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 57 da Lei nO 8.213, de 24 de julho

de 1991, passa a vigorar acrescido dos §§ 5° e 6°,
com a seguinte redação:

"Art. 57 ..
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os da Previdência Social, e dã outras abertura - e divulgação na Ordem do Dia
providências bem como adiciona parã- das Comissões - de prazo para apresen-
grafo 2° ao art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 tação de emendas, a partir de 8 de De-
de julho de 1991, que "dispõe sobre a zembro de 1999, por cinco sessões..
Organização da Seguridade Social, Insti- Esgotado o prazo, não foram recebidas
tui Plano de Custeio, e dã outras provi- emendas ao substitutivo.
dências". Anexo o PlC nO 3.680 de 1997."

§ 5° A aposentadoria especial é devida
ao segurado que tenha exercido atividades
em turnos ininterruptos de revezamento,
com folgas fixas ou móveis, por no mlnimo,
25 (vinte e cinco) anos.

§ 6° Consideram-se turnos ininterrup
tos de revezamento, para os efeitos do pa
rágrafo anterior, aqueles que não sofrem so
lução de continuidade no perlodo de 24 (vin
te e quatro) horas, independentemente de
haver, ou não, trabalhos aos domingos."

Art. 2° O art. 22 da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991, fica acrescido do seguinte § 2°, renume
rando-se os subseqüentes:

"Art. 22 ..

Art 3° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 1999. - Depu
tado Raimundo Gomes de Matos.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 213/95

Nos termos do art. 119, caput, 11, do
Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Presidente determinou a

Acrescenta parãgrafos 5° e 6° ao
art. 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", bem como adicio
na parãgrafo 2° ao art. 22 da Lei nO 8.212,
de 24 de julho de 1991, que "dispõe so
bre a Organização da Seguridade Social,
Institui Plano de Custeio e dá outras
providências". Anexo o PLC nO 3.680 de
1997."



Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

§ 20 A alfquota de contribuição prevista
no inciso I deste artigo é acrescida de dois por
cento, limitando-se a incidência deste percen
tual ao total das remunerações pagas ou credi
tadas a qualquer titulo, no decorrer do mês,
aos segurados empregados que exerçam ativi
dades em turnos ininterruptos de revezamento,
conforme definição contida no § 5° do art.- 58
da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

O Projeto de Lei nO 213, de 1995, de autoria do
nobre Deputado João Fassarel\a, objetiva a conces
são de aposentadoria especial para os segurados
que tenham exercido, por pelo menos vinte e cinco
anos, atividade em turnos ininterruptos de reveza
mento, assim considerado o trabalho no qual não há
interrupção na sua continuidade durante um perfodo
de vinte e quatro horas. Este é também o objetivo do
Projeto de Lei n° 3.680, de 1997, de autoria do Depu
tado Luciano Zica, apensado àquele.

O Relator da matéria nesta Comissão, ilustre
Deputado Raimundo GCDmes de Matos, apresentou

§ 5° A aposentadoria especial é devida
ao segurado que tenha exercido atividades
em turnos ininterruptos de revezamento,
com folgas fixas ou móveis, por no minimo,
25 (vinte e cinco) anos.

§ 6° Consideram-se turnos ininterrupto
de revezamento, para os efeitos do parágra
fo anterior, aqueles que não sofrem solução
de continuidade no período de 24 (vinte e
quatro) horas, independentemente de haver,
ou não, trabalhos aos domingos."

Art. 2° O art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, fica acrescido do seguinte § 2°, renume
rando-se os subseqüentes:

"Art. 22 ..

"

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO VICENTE CAROPRESO
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O Congresso Nacional decreta: seu parecer no qual vota pela aprovação da Projeto de
Art. 1° O art. 57 da Lei nO 8.213, de 24 de julho Lei nO 213, de 1995, na forma de substitutivo apresen-

de 1991, passa a vigorar acrescido dos §§ 5° e 6°, tado em anexo, e pela rejeição do Projeto de Lei n°
com a seguinte redação: 3.680, de 1997. O substitutivo elaborado pelo Relator

"Art. 57 mantém as diretrizes contidas no Projeto de Lei nO 213,
de 1995, no que tange aos critérios para a concessão
da aposentadoria especial pelo Regime Geral de Pre
vidência Social, e acrescenta dispositivo instituindo
fonte de recursos necessária para custear o beneffcio.

Em que pese o mérito da matéria e os aperfeiço
amentos efetivados pelo Relator, julgamos que o Pro
jeto de Lei nO 213, de 1995, bem como o Projeto de
Lei na 3.680, de 1997, devem ser rejeitados.

Desde abril de 1995, quando da publicação da Lei
na 9.032, a aposentadoria especial deixou de ser paga
por categoria profissional, passando a ser devida
apenas ao segurado que comprove o trabalho em
condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.
A relação dos agentes nocivos qufmicos, ffsicos ou bi
ológicos, cuja exposição, durante perfodos especifi
cados, dá direito à aposentadoria especial, está conti
da no anexo IV do Regulamento da Previdência Soci
al aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999.

Com base nessa sistemática, qualquer trabalha
dor poderá requerer a sua aposentadoria especial, in
dependentemente de pertencer ou não a determinada
categoria profissional, bastando a comprovação do
exercfcio de atividade sujeito a condições especiais que
-prejudiqyem~de-oo-a-integRdade~físiGa.--Neste-sen

tido, os trabalhadores que se pretende beneficiar com o
Projeto de Lei nO 213, de 1995, já são potenciais benefi
ciários da aposentadoria especial, bastando, conforme
dito anteriormente, a comprovação da exposição aos
agentes nocivos à integridade ffsica ou à saúde.

Cº-nside1Q.rTJQs, P9[1:qntoL um &troce~rroi.tir que
a aposentadoria especial seja novamente concedida em
função de determinada atividade profissional e não da
comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos.

De ressaltar, ainda, que, apesar de não se cons
tituir em matéria de mérito relativa a esta Comissão
de Seguridade Social e Famflia, a Emenda Constitu
cional nO 20, de 1998, determina que somente lei
complementar poderá dispor sobre regras para a con
cessão da aposentadoria especial.

Diante do exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei nO 213, de 1995, bem como do Projeto
de Lei nO 3.680, de 1997, a ele apensado.

Sala da Comissão, 16 de maio de 2000. - Depu
tado Vicente Caropreso.



11 - Voto do Relator

Aparentemente, o projeto de lei sob exame ex
pressa uma legitima preocupação com a segurança
das pessoas que participam de eventos capazes de
atrair multidões, tais como competições desportivas,
shows artlsticos e rodeios. Na realidade, visa a prevenir
as entidades desportivas, recreativas e "afins" da falta
de caixa caso a Justiça reconheça a existência de res
ponsabilidade civil e determine a reparação de danos.

De fato, em que pese a boa intenção do Autor, a
contratação obrigatória de seguro de responsabilidade
civil, por si só, não acrescenta nada de novo à relação
jurldica entre produtores e consumidores de espetácu
lo desportivo ou evento similar. Afinal, a responsabili
dade civil está prevista no art. 159 do Código Civil e,
assim, a indenização de danos pessoais sofridos, por
exemplo em decorrência de brigas de torcidas ou mau
estado de conservação de equipamentos, independe
da existência de um seguro. O contrato de seguro de
responsabilidade civil apenas garante que, se conde
nada, a entidade promotora de evento desportivo, cul
tural ou recreativo tenha como pagar a indenização.

Consta, ainda, do projeto de lei que a importân
cia segurada global deverá ser fixada levando-se em
conta, no mfnimo, a quantia de vinte mil reais por pes
soa presente no evento. No caso de um estádio que
comporte vinte mil pessoas, por exemplo, essa quan
tia subiria a 400 milhões de reais. Como o seguro cer
tamente será cobrado dos freqüentadores do evento,
é fácil imaginar que o preço dos ingressos subirá a al
turas astronômicas e que, conseqüentemente, o
acesso a espetáculos públicos ficará restrito aos ri
cos. É fácil imaginar, também, embora a contratação
de seguro seja legalmente obrigatória para as entida
des promotoras de evento, poderá não aparecer com
panhia seguradora interessada em assumir riscos de
tal monta.

Quanto à proposta de divulgação ampla da exis
tência de cobertura securitária, é diflcil com ela con
cordar, porque as pessoas menos esclarecidas po
dem entender que, caso ocorra algum sinistro, o pa
gamento da indenização seja automático, quando, na
realidade, havendo contrato de seguro ou não, a re
paração de danos deve ser requerida à Justiça.

- Parecer da Comissl1o de Seguridade Social
e Famflia publicado no OCO de 4-12-99.

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO
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*PROJETO DE LEI N° 2.764-8, DE 1997 segurada global. É exigida divulgação ampla da exis-
(Do Sr. Salvador Zimbaldi) tência de cobertura securitária, para conhecimento do

Obriga as entidades desportivas, re- público presente aos eventos.
creativas e afins a contratar seguro de Aberto prazo regimental, na Comissão de Educa-
responsabilidade civil; tendo pareceres: ção, Cultura e Desporto, não foram recebidas emendas.
da Comissão de Seguridade Social e fa- É o relatório.
mília, pela rejeição (Relator: Dep. Renildo
Leal); e da Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto, pela aprovação, com subs
titutivo (Relator: Dep. Ademir Lucas).

(Às Comissões de Seguridade Social e
FamHia; de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituição E Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, li, G.)

*Projeto inicial publicado no DCD de 22-2-97.

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.764-A, DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, I e §
1°, clc art. 166, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas ao proje
to, a partir de 29 de março de 2000, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em eplgrafe tem por objetivo
obrigar as entidades desportivas e similares a contra
tar seguro de responsabilidade civil para todos os
eventos que vierem a promover. É estabelecida a
quantia mínima por pessoa presente ao evento que
deverá ser levada em conta ao se fixar a importância
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Assim, da forma como está redigido, entrando em TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
detalhes técnicos, pecando por excesso d~ zelo pela PROJETO DE LEI N0 2.764-A DE 1997
segurança das pessoas em eventos culturaiS e despor- 'o .
tivos, afetando entidades desportivas, recreativas e Nos termos do art. 119, caput, 11 e § 1 ,do Reg~,:
afins, para todos os eventos, sem fazer distinção entre mento Intern~ da Camara dos Deputados, o Sr. Presl-
eventos de acesso pago e de acesso gratuito, entre fre- dent~ determlno~ a abertura - e divulgação na Ordem
qUentadores pagantes e freqUentadores não pagantes, do Dia das Comlssõe~ - .de prazo para apresent~ção
entre disputas de indistintamente a shows de calouros, de emenda~ ao SUbstltUÍlVO, a partir de 15 de mala de
festas juninas, bailes, parques de diversão, play- 2000, por .cmco sessões. Esgota?o ? prazo, não fo-
grounds públicos e privados etc., o projeto de lei, se ram recebidas em~ndas ao SubStl~utIVO.
transformado em norma jurídica, será mais uma dificul- ~ala da Comlss.ão, 22 de ma'? de 2000 - Carla
dade a ser vencida no fomento do desporto como direito Rodrigues de Medeiros, Secretárra.
de cada um e do lazercomo forma de promoção social. 11I- Parecer da Comissão

Ocorre que organizadores de campeonatos A Comissão de Educaçao, Cultura e Desporto,
desportivos, clubes sócio-recreativos, proprietários e em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani-
arrendatários de estádios costumam não gostar da memente, o Projeto de Lei nO 2.764-A/1997, com
idéia de terem de indenizar danos causados a seus substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Depu-
freqOentadores. Neste sentido, a instituição do segu- tado Ademir Lucas.
ro de responsabilidade civil obrigatório pode, final- Estiveram presentes os Senhores Deputados
mente, levá-los a se convencer de que a segurança Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
nas praças desportivas é, no minimo, problema deles Serrano e Nela Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir
também. Neste sentido, sou pela aprovação do PL na Lucas, Agnelo Queiroz, Atira Lira, Bonifácio de Andra-
2.764, de 1997, mas na forma do substitutivo anexo, da, Celcita Pinheiro, É:ber Silva, Eduardo Seabra,
que, por enquadrá-lo na legislação já existente em Esther Grossi, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas
matéria de seguros privados, se limita ao essencial. Júnior, Luis Barbosa, Maria Elvira, Nice Lobão, Paulo

Sugiro, finalmente, que esta matéria seja distri- Lima, Renato Silva e Clovis Volpi.
bufda também à Comissêo de Finanças e Tributação. Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu-

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu- tado Pedro Wilson, Presidente.
tado Ademir Lucas, Relator. PROJETO DE LEI N° 2.764, DE 1997

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 2.764, DE 1997

Acrescenta alínea ao art. 20 do De
creto-Lei n° 73, de 21 de novembro de
1966, que "Dispõe sobre o Sistema Naci
onal de Seguros Privados, regula as ope
rações de seguros e resseguros e dá ou
tras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 20 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de no

vembro de 1966, alterado pela Lei nO 6.194, de 19 de de.
zembro de 1974, fica acrescido de alinea do seguinte teor:

"Art. 20 .
m) responsabilidade civil de entidades

desportivas, recreativas e afins por danos a
associados e freqüentadores de eventos
abertos ao público" (NR).

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

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Ademir Lucas, Relator.

Acrescenta alfnea ao art. 20 do De
creto-Lei nO 73, de 21 de novembro de
1966, que "Dispõe sobre o Sistema Naci
onal de Seguros Privados, regula as ope
rações de seguros e resseguros e dá ou
tras providências".

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 20 do Decreto-Lei na 73, de 21 de

novembro de 1966, alterado pela Lei nO 6.194, de 19
de dezembro de 1974, fica acrescido de allnea do se
guinte teor:

"Art. 20 ..
m) responsabilidade civil de entidades

desportivas, recreativas e afins por danos a
associados e freqüentadores de eventos
abertos ao público" (NR).

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.



SUBSEÇÃO 111
Das Leis

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TfTULO IV
Da Organização dos Poderes

cAPfrULO I
Do Poder Legislativo

Art. 3° Esta Lei entra em vigor noventa dias
após sua publicação.

Senado Federal, 6 de junho de 1997 - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLAT/VOS - CeDI"
CONSTITUiÇÃO

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um s6 turno de discussão e
votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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*PROJETO DE LEI N° 3.210-B, DE 1997 § 2° O Departamento de Aviação Civil, do Minis-
(Do Senado Federal) tério da Aeronáutica, em conjunto com as empresas

PLS nO 242/95 de transporte aéreo, adotará as medidas necessárias

Dispõe sobre a proibição de fumar em para o cumprimento do disposto neste artigo.
aeronaves comerciais brasileiras, em todo Art. 20 As companhias de transporte aéreo ficam obri-
o território nacional; tendo pareceres: da gadas a dar conhecimento aos passageiros da proibição e
Comissão de Seguridade Social e Família, das restrições aos fumantes, conforme o artigo anterior.
pela rejeição deste e dos de nOs. 4.192198, 1- quando da emissão do bilhete ou da ordem de
4.487/98, 4.499/98, 4.52il198, 4.589/98, passagem, oralmente, e fazendo constar, no espaço
4.657/98, 4.683198, 4.794198, 172/99, 229199 e próprio da passagem, os termos da legislação em vigor;
430199, apensados, contra os votos dos De- 11 - pela fixação, no interior da cabine, em locais
putados Almerinda de Carvalho, Vicente visrveis, de avisos da proibição de fumar ou da sepa-
Caropreso, Rita Camata, Antônio Palloci e ração entre setor de fumantes e não-fumantes;
Lúcia Vânia, cujo parecer passou a consti- 111 - quando da exposição das instruçOes de segu-
tuir voto em separado (relatora: Dep. Ange- rança, de acorelo com legislação intemacional, deverá
la Guadagnin); e da Comissão de Viação e ser. i~formada a norma legal vigente, relativamente a
Transportes, pela rejeição deste e do de nO proIbiçãO de fumar ou separação de áreas de fumantes,
229199, apensado, e pela aprovação dos de conforme a duração do vôo.
nOs. 4.192/98, 4.487/98, 4A99198, 4.520198,
4.589/98,4.657/98,4.683198,4.794/98,172199
e 430/99, apensados, com substitutivo (re
lator: Dep. Neuton Lima).

(As Comissões de Seguridade Social e
Família; de Viação e Transportes; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 1/, G.)

SUMÁRIO

, - Projeto Inicial
11 - Projetos apensados: PLs 4.192/98, 4.487/98,
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.
li' - Na Comissão de Seguridade Social e Famflia:
- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer vencedor
- parecer da comissão
- voto em separado
IV - Na Comissão de Viação e Transportes:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° ~ proibido fumar em aeronaves nacionaw

is, de transporte público, em etapas de vôo de dura
ção igualou inferior a duas horas.

§ 1° Para as etapas de vôo com duração superi
or a duas horas, será admitido fumar cigarros, reser
vando-se na parte traseira da aeronave espaço desti
nado exclusivamente aos fumantes.
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IDENTIFiCAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM PLS 002-l2 1995 PROJETO DE LEI CSF)

ORGÃO DE ORlOEM : SENADO FEDERAL 300X 1995
SENADO:,. et.SI{}O~2\1'.l9S

AUTOR SENADOR: ROMERO JUCA " PPR RR
EMENTA DISPÕE SOBRE A PROIBlçÂ(n)~FUMAR EM AERONAVES COMERCIAIS

'BRASILEIRAS EM TODO, TERRlTORfO NACIONAL.
DESPACHO INICIAL

(SF) COMISSÃO DE ASSUN1QS SOCIAIS (CAS)
ULTIMA AÇÃO ' ,

RMCD REMETJ.QO /;I; eAMARiA1DOS:,OEPUi'AE>OS'
os 06 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 06 06 PAO

ENCAMINHADO A
: (SFl SUBSECRETARlA"OOEXPEDIEN'PE (SF)(SSEXP) EM ti; tl6 1997

TRAMITAÇÃO
30 OS 1995 (SF) 'PLENARIO (PLEN)

LErruRA.
30 OS 1995 (Sf) MESA DIRE'lI'.oRA '

DESPACHO A CAS (ÓECISÃO 'rERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOSIP.UBLICAÇÃOE,:rHSTmBUI(;ÀO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DCN2 31 (lS PAG 1~"83S,

08l'l) 1995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM A"PRESENTACÃO DE EMENDAS,

1809 1995 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
RELATOR SEN VALMÍR QAMPELO.

os 03 1996 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTO~ SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO RELATOR. COM'MlNUTA DE PARECER PELA
APROVAÇÃO NA FORMA 00 SUBSTITUTIVO QUE APRESENTA.

22 11 1996 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A SSCLS. NOS TERMOS DO ART. 112. INCISO I
DP. ~9~NTQ'lN'l1U\NO.

19 12 1996 (SF) PLENARIO (pLEm
m!ITuRA'RQ':í271;OO SEN SENl'VERAS. SOLICITANDO A
Il':lCLUSÃO-~A ~'l1WA~ORJ)EM DO DIA.
DSF 20 12 PAG 21122.

19121996 (SF) SUBSEC. COORn. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
I\GUARDANDQ ,INCLUSÃO ORD,EM~mA (RQ..t27J,l.

090119~1 (SF) SUBSEC. COOlm. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PR.ONTO PARA INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA APOS O DIA 15
DE FEVEREIRO DE L997.

1903 1997 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SOM)
ENCAMINlfADO o OF. SF 253. 00 PESIDENTE DO SENADO AO
PRESIDENTE DA CASo SOLICITANDO SEJA o PROJETO SUBMETIDO
AO PLENARJO DA COMISSÃO. UMA VEZ QUE A MATERIA ESTA
INSTRUIDA COM RELATORIO,
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14 OS ~997 (Sf) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
, A COMISSÃO APROVA O PROJETO POR UNANIMIDADE. NA FORMA DO
SUBSnnrnVO APRESENTAOO PELO RELATOR. SEN VALMIR
CAMPELO: OISPENSADO O INTERSTICIO. NA FORMA DO
REQUERIMENTO DO SEN LEOMAR QUINTANILHA.

21 os 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACP.

26 OS 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LE111JRA PARECER 285 - CASo FAVORAVEL. NOS TERMOS DO
SUBSTITUTIVO QUE OFERECE (EMENDA I • CAS).

26 OS 1997 (SF) PLENARIO (PLEN) ,
LEITURA OF. 027. 00 PRESIDENTE DA CASo COMUNICANDO A
A APROVAÇÃO DO suasnnmvo AO PROJETO (EMENDA 1• CAS).
EM REUNIÃO DE 14 DÉ MAIO DE 1997. SENDo ABERTO O PRAZO DE
0:5 (CINCO) DIAS 1IrEIS PARA INrERPOSIÇAO DE RECURSO. POR
UM DECIMO DA COMPOSiÇÃO DA CASA. pARA QUE A MATERlA SEJA
APRECIADA PELO PLENARlO. '
DSF 27 OS PAG 10528.

0406 1997 ($F) SuaSEC. CCORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS PLs. \9. TEXTO f'INAL REVISADO PELA SOM.

US 06 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TEJt\tJNO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
àEGIMENTO INTERNO. FICANDO PREJUDICADO O IiQ.)Rl.

os 06 1997 À CÃMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SFNO.~.I~/7J

Oficio n° (;IC (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido arevisão
da Câmara, dos Deputados. nos termos do ,~. 65 da Constituição Federal. o Projeto de Lei
do Senado n° 242, de 1995, constante dm autógrafos em anexo. que ~dispõc sobre a
proibição de fumar em aeronaves comerciai§ brasileiras, em todo o território naciontl".

Senado FederaL. em (){, de junho de 1997

I ,. .-l
. /(0'1 .'
, .. .'

o

Senadora Emília Fernandes
Primeiro-Secretário, em exercício

A Su& Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Cimara dos Deputados



• A pressurização da cabine, em geral, corres
ponde a 2.000 metros de atitude; eqUivale a 80% da
pressão ao nível do mar. Essas condições geram
uma redução de oxigênio e o limitado suprimento de
ar acaba sendo prejudicado pela contaminação do
monóxido de carbono da fumaça dos cigarros.

• O monóxido de carbono afeta, também, a visi
bilidade dos pilotos. Por exemplo: se aos 5.000 pés

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É proibido fumar a bordo de aeronave ci

vil, quando transportando passageiro em vôo comer
ciai regular ou sob regime de fretamento para turismo.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A cada dia que passa, avolumam-se as campa
nhas contra- o-tabagismo. Já existem leis .p[oibin_do 9
uso de derivados de tabaco em recintos fechados.

Creio que é chegada a hora de se proibir esse
uso, a bordo dos aviões comerciais, seja em linha re
gular, seja em regime de fretamento para turismo
(vôos dharter).

A melhor justificativa é a que consta de folheto,
elaborado pela Comissão de Combate ao Tabagismo,
da Associação Médica Brasileira, e distribuído pelo
DAC - Departamento de Aviação Civil:

"Hoje o Tabaco é a Maior Fonte de Poluição
Atmosférica Ambiental.

• Dentro dos Aviões ,
Dentro dos aviões, devido à altitude dos vôos,

as condições de ar e umidade são diferentes e o qua
dro de poluição se agrava terrivelmente, trazendo
maiores prejurzos para os passageiros e a tripulação.

Saiba por quê:
• Durante a viagem você sofre contínua exposi

ção aos efeitos nocivos dessa atmosfera poluída.
• O nível de umidade do ar gira em torno de 10 a

20%, tornando-o extremamente seco. Em terra, esse
nível oscila entre 60 e 95%. Os baixos índices de umi
dade dificultam o trabalho do aparelho respiratório e
mucosas, tornando os poluentes mais irritantes e tóxi
cos.
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PROJETO DE lEI N° 4.192, DE 1998 eles inalarem 0,005% dessa substancia, equivaleria
(Do Sr. Inocêncio Oliveira) voar a uma altitude de 12.000 pés.

Proíbe uso de fumo a bordo de ae- • Outro risco presente são os incêndios provo-
ronave civil. cados por distração e descuido ou por cigarros que

(Apense-Se ao Projeto de Lei N° são deixados acessos na toalete, apesar da proibição
3.210, de 1997) de se fumar nesses locais.

• Perigo nos Ambientes Fechados
Em ambientes fechados, a ação nociva das subs

tancias qulmiC8s e tóxicas do tabaco é ainda maior.
Nesses locais, o nrvel de monóxidos de carbo

no, de acordo com o número de cigarros fumados,
chega a atingir, depois de algumas horas, concentra
ções atmosféricas de 100 a 200 partes por milhão,
quando o padrão do bom ar é de apenas 9 partes por
milhão!

A atmosfera fica carregada de nicotina, monóxi
do de carbono, substancias cancerlgenas e outras le-

.sivas-aos aparelhos respiratório e cardiovascular que
se dispersam de forma homogênea pelo ambiente,
afetando, também, as áreas reservadas para
não-fumantes.

• Fumante Passivo
A exposição contrnua a essa poluição, vinda de

cigarros alheios, dobra o risco de doenças cardfacas.
Um estudo, que levou dez anos envolvendo 32

mil enfermeiras, realizado por pesquisadores de Ha
vard, apresentou resultados alarmantes para os fu
mantes passivos: .as -enfermeíraS-.e.Xp_ostas-.e.onsJan
temente à poluição do tabaco, no trabalho ou em
casa, apresentaram chances 91% maiores de sofrer
problemas cardlacos, enquanto as expostas ocasio
nalmente mostraram esse risco em 58%.

Esses poluentes provocam, também reações
imediatas nas pessoas mais sensfveis, como: dores
de cãoeçà; irritação'oêü1ar,-lacrim-ejamento;-coceira-,
ardência, espirros pigarro, tosse irritativas, dificulda
de respiratória, dores no peito e mal-estar.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou
uma campanha agressiva, pedindo maiQ(e.s [estri
çOes ao fumo em ambientes fechados de trabalho e
lazer.

• As Soluções
As tentativas para modificar essa situação são

complexas.
Uma delas seria elevar o nrvel de umidade do ar

da cabine, mas, para conseguir um aumento de ape
nas 35%, seria necessária a existência de um depósi
to de água pesando mais de uma tonelada, o que é
impraticável.

As aeronaves mais modernas têm capacidade
para 20 trocas de ar a cada hora, mas esta é uma



Justificação

A Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, represen
tou um passo importante no sentido de disciplinar o
uso de produtos fumigeros - cigarros, charutos, etc
em locais públicos. A relevância da medida é atesta
da por pesquisas recentes que demonstram os prejuí
zos causados às pessoas que, não sendo consumi
doras, inalam a fumaça produzida por estes produtos
os chamados fumantes passivos.

A exemplo do que vem sendo feito em muitos
países, a legislação brasileira procura restringir a prá
tica do tabagismo, principalmente nos locais que não
sejam suficientemente arejados. Assim, nos recintos
de uso coletivo, a norma legal limita o uso de produtos
fumigeros a áreas exclusivas para este fim, devida
mente isoladas e ventiladas. No caso das aeronaves
e veículos de transporte coletivo, a lei admite o uso de
tais produtos em áreas reservadas, depois de decorri
da uma hora de viagem.

Entendemos que esta possibilidade, admitida
pela lei, é extremamente nociva aos fumantes passi
vos. Todos sabemos que o recinto dos veículos de
transporte coletivo e das aeronaves não permite um
isolamento suficiente para as áreas reservadas aos
fumantes, o que faz com que a fumaça espalhe-se
pelo interior do veiculo ou aeronave, atingindo as áre
as de não fumantes. Vale ressaltar que a liberação
depois de uma hora de viagem é muito perniciosa,
pois quanto maior o tempo de viagem, maior a exposi
ção dos não fumantes à fumaça gerada pelos produ
tos fumígeros.

O problema é particularmente grave nas aero
naves, onde a ventilação é precária e as condições de
pressão e umidade do ar são diferentes daquelas nor
malmente encontradas em terra, o que potencializa
as conseqüências negativas da fumaça. Além de au
mentar os nacos de câncer e de doenças cardíacas, a
exposiçao à fumaça ainda provoca, nos fumantes
passivos, reações imediatas, como dores de cabeça,
irritação nos olhos, rinites e dificuldades respiratórias.

O presente projeto de lei objetiva corrigir esta fa
lha da legislação vigente, proibindo o uso de produtos

"
"Art. 2° ..
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operação de alto custo. O que ocorre, normalmente, é ros a multa aplicada pela empresa concessionária do
a devolução ao ambiente de 40% do ar retirado, pro- serviço.
vocando a dispersão dos poluentes por toda cabine. "Parágrafo único. O valor da multa de que trata o
E o ar "viciado". caput deste artigo e o modo de aplicação do produto

Em 1992, a Organização de Aviação Civil Inter- da arrecadação serão definidos em regulamento, ca-
nacional, em conjunto com a lATA e a Organização bendo a fiscalização à autoridade responsável pela
Mundial de Saúde, recomendou aos seus 185 mem- concessão dos serviços."
bras a proibição total do tabaco em todos os vOas, a Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de trinta
partir de 1° de julho de 1996. O Brasil foi um dos sig- dias contados da data de sua publicação.
natário.

• A Única Saída
Diante desses fatos, é clara a necessidade da

proibição total do fumo nos meios de transporte aé
reo, em todas as viagens com qualquer duração, não
apenas na primeira hora de vOa, para a preservação
da saúde de todos."

Espero contar com o apoio dos nobres pares
para a aprovação de tão importante projeto.

Sala das Sessões, 3 de março de 1998. - Depu
tado Inocêncio Oliveira.

"§ 2° ~ vedado o uso dos produtos fu
migeros mencionados no caput deste artigo,
nos veículos de transporte coletivo e nas
aeronaves, em vOos comerciais regulares
ou não. (NR)"

Art. 2° Acrescentem-se os seguintes artigos à
Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996:

"Art. 2°A Os passageiros devem ser informados
acerca da proibição de fumar de que trata o § 2° do
art. 2° mediante a fixação de avisos em locais visíveis
no interior dos veículos e aeronaves."

"Art. 2°B A inobservância do disposto no § 2° do
art. 2° desta lei sujeita o usuário de produtos fumíge-

PROJETO DE LEI N° 4.487, DE 1998
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumi
geras, bebidas alcoólicas, medicamen
tos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do art. 220, da ConstituiçãO Fede
ral".

(Apense-se ao Projeto de Lei, n° 3.210,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 2° do art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:



"Art. 2° ..

ROJETO DE LEI N° 4.499, DE 1998
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumí
geros, bebidas alcoólicas, medicamen
tos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do art. 220, da Constituição Fede
ral".

(Apense-se Ao Projeto de Lei nO 3.210,
de 1997.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 2° do art. 2° da Lei n° 9.294, de 15 de

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
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fumlgero no interior de velculos de transporte coletivo Art. 3° A propaganda comercial dos produtos re-
e das aeronaves, em todas as viagens, qualquer que feridos no artigo anterior somente será permitida nas
seja a duração. A proposição ainda prevê que os pas- e~issoras de r~dio e televisão n~ horário compreen-
sageiros devem ser avisados acerca da proibição me- dldo entre as vinte e uma e às seIs horas.
diante a fixação de avisos em locais visíveis no interi- ..
or dos velculos e aeronaves. Os infratores sujei- ..
tam-se a multa, que será objeto de regulamentação.

Esperamos com isso estar colaborando para a
preservação da saúde de todas as pessoas, em es
pecial aquelas que, não sendo fumantes, têm que en
frentar os riscos e os desconfortos da inalação de mo
nóxido de carbono e outras substências tóxicas pre
sentes na fumaça do tabaco.

Diante do significado do presente projeto de lei
para a saúde das pessoas, esperamos contar com o
apoio dos nobres Pares para a sua rápida aprovação.

Sala das Sessões, 12 de de 1998. - Deputado
Wigberto Tartuce.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe Sobre as Restrições ao uso
e à Propaganda de Produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos tera
pias e defensivos agrícolas. Nos termos
do § 4° do art. 220 da Constituição Fede
ral.

Art. 1° O uso e a propaganda de produtos fumí
geros, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoó
licas, de medicamentos e terapias e de defensivos
agrlcolas estão sujeitos às restrições e condições es
tabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4° do Art.
220 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoó
licas, para efeitos desta lei, as bebidas potáveis com
teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu
mígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coleti
vo, privado ou público, salvo em área destinada ex
clusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de traba
lho coletivo e as salas de teatro e cinema.

§ 2° É vedado o uso do produtos mencionados
no caput nas aeronaves e velculos de transporte co
letivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem
e houver nos referidos meios de transporte parte es
pecialmente reservada aos fumantes.

§ 2° E vedado o uso dos produtos fu
mlgeras mencionados no caput deste artigo,
no interior de velculos de transporte coletivo
e de aeronaves comerciais. (NR)"

Art. 2° Acrescentem-se, à Lei nO 9.294, de 15
de julho de 1996, os seguintes artigos:

"Art. 2°A As empresas concessionárias
do serviço de transporte ficam obrigadas a
informar os passageiros acerca da proibição
do uso de produtos fumlgeros mediante a fi
xação de avisos em locais visíveis no interior
dos veículos e aeronaves."

UArt 2°B O descumprimento da proibi
ção de que trata o § 2° do art. 2° desta lei
sujeita o infrator a multa, aplicada pela em
presa concessionária do serviço, no valor de
cinqüenta por cento do preço de tabela do'
bilhete relativo ao trecho em que ocorreu a
infração.

u§ 1° Caso a companhia concessioná
ria do serviço deixe de aplicar a penalidade
de que trata o caput deste artigo sujei
tar-se-á ao pagamento de multa de valor
duas vezes superior, a ser aplicada pela au
toridade responsável pela concessão do
serviço.

"§ 2° O produto da arrecadação das
multas aplicadas nos termos deste artigo



TfTULO VIII
Da Ordem Social

CAPITULO V
Da Comunicação Social

§ 20 É vedada toda e qualquer censura de natu
reza polftica, ideológica e artfstica.

§ 3° Compete à lei federal:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cri
ação, a expressão e a informação, sob qualquer for
ma, processo ou veiculo não sofrerão qualquer res
trição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 10 Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornaHstica em qualquer veículo de comunicação so
cial, observado o disposto no art. 50, IV, V, X, XIII e
XlV.
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será distribuido na conformidade do regula- na lei muito pequeno para garantir que se alcance re-
mento, observada uma parcela de vinte por sultados positivos.
cento a ser aplicada, obrigatoriamente, em Em nossa proposta, preconizamos ainda a ne-
campanhas de conscientização acerca dos cessidade de informar os passageiros acerca da proi-
riscos decorrentes do uso de produtos fumi- bição, bem como fixamos multa no valor de cinqüenta
geros." por cento do preço da tabela do bilhete relativo ao tre-

° .. . cho em que ocorreu à infração, a ser aplicada ao in-
. Art. 3 Esta Lei entra em vigor ~o prazo de tnn- frator pela empresa concessionária do serviço.

ta dias contados da data de sua publicação. Caso a empresa deixe de aplicar a penalidade, será
Justificação ela mesma multada em valor dobrado pela autori

dade responsável pela concessão do serviço. Do
A Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, represen- valor arrecadado com as multas, tencionamos que

tou um grande avanço no sentido de disciplinar o uso um percentual minimo de vinte por cento seja dire-
de produtos fumigeros - cigarros, charutos, etc - em cionado. para campanhas de conscientização acer-
locais de uso coletivo. Em seu art. 20, a citada norma ca dos nscos decorrentes do uso de produtos fumí-
legal veda consumo de produtos fumigeros em recin- geras.
tos coletivos, privados ou públicos, salvo em área Pela importância da matéria para a preservação
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente da saúde dos usuários dos meios de transporte, parti-
isolada e com arejamento conveniente. No que se re- cularmente dos fumantes passivos, esperamos con-
fere a aeronaves e veiculas de transporte coletivo, o tar com o apoio dos nobre~ Pares para a rápida apro-
texto legal admite o uso dos referidos produtos depois vação da presente proposição.
de transcorrida uma hora de viagem, desde que haja Sala das Sessões, 13 de maio de 1998. - Depu-
nos meios de transporte parte especialmente reser- tado Carlos Hauly

vada aos fumantes:. . LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
A no~m~ brasll~lra alinha-se, dessa form~, com COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

a te~dê.ncla Int~rnaclonal q~e apon.ta ~o sentido de LEGISLATIVOS _CeDI
restnnglr a prática do tabagismo, pnnclpalmente nos
locais que não sejam suficientemente arejados. Este CONSTITUiÇÃO
movimento é motivado por pesquisas recentes que DA
atestam os efeitos nocivos dos produtos fumígeros REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
sobre aquelas pessoas que, mesmo não sendo con- 1988
sumidoras, inalam a fumaça produzida por estes pro-
dutos - os chamados fumantes passivos.

De acordo com a Associação Médica Brasileira,
em recintos fechados, com condições de ventilação
precárias, a ação nociva das substâncias presentes
na fumaça produzida pela queima de produtos fumí
geros é ainda maior, pois a atmosfera fica carregada
de monóxido de carbono e nicotina, além de outras
substâncias extremamente prejudicadas aos apare-
lhos respiratórios e cardiovascular. A despeito da exi
gência de separação do ambiente em alas para fu
mantes e não-fumantes, em geral o isolamento des
tas alas não é suficiente para impedir a dispersão dos
poluentes na parte reservada aos não-fumantes, to
mando imprescindível a adoção de medidas restriti
vas do uso de produtos fumigeros.

Consideramos, todavia, que as dimensões terri
toriais do Brasil desaconselhavam a adoção do limite
de uma hora para a proibição do fumo no interior de
veiculas de transporte coletivo e aeronaves. De fato,
em nosso Pais, as viagens têm duração geralmente
superior a uma hora, o que torna o perfodo estipulado



(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.210,
de 1997.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 2° do art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

PROJETO DE LEI N° 4.520, DE 1998
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
a uso e à propaganda de produtos fumi
geros, bebidas alcoólicas medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, nos ter
mos do art. 220, da Constituição Fede
ral".
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I - regular as diversões e espetáculos públicos, § 2° É vedado o uso dos produtos mencionados
cabendo ao Poder Público Informar sobre a natureza no caput nas aeronaves e veículos de transporte co-
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 10- letivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem
cais e horários em que sua apresentação se mostre e houver nos referidos meios de transporte parte es-
inadequada; pecialmente reservadas aos fumantes.

\I - estabelecer os meios legais que garantam à .
pessoa e à familia a possibilidade de se defenderem ..
de programas ou programações de rádio e televisão
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que pos
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebi
das alco6licas, agrot6xicos, medicamentos e terapi
as estará sujeita a restrições legais, nos termos do in
ciso \I do parágrafo anterior, e conterá, sempre que
necessário, advertência sobre os malefícios decor
rentes de seu uso.

§ 5° Os meios de comunicação social não po
dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monop6lio
ou 0ligop6lio.

§ 6° A publicação de veículo impresso de comlp
nicação independe de licença de autoridade.

"Art. 2° ..
LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígeros, be
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4° do art. 220 da Constituição Federal.

Art. 1° O uso e a propaganda de produtos fumí
geros, derivados ou não do tabaco, de bebidas alc06
licas, de medicamentos e terapias e de defensivos
agrícolas estão sL!jeitos às restrições e condições es
tabelecidas por esta lei, nos termos do § 4° do art. 220
da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alc06
licas, para efeitos desta lei, as bebidas potáveis com
teor alco61ico superior a treze graus Gay Lussac.

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu
mlgero, derivado ou não do tabaco, em recinto coleti
vo, privado ou público, salvo em área destinada ex
clusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de traba
lho coletivo e as salas de teatro e cinema.

"§ 2° É vedado o uso dos produtos fu
mlgeras mencionados no caput deste artigo,
nos veículos de transporte coletivo e nas
aeronaves, em vôos comerciais regulares
ou não. (NR)"

Art. 2° Acrescentem-se os seguintes artigos à
Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996:

"Art. 2° - A As empresas concessioná
rias do serviço de transporte ficam obriga
das a dar conhecimento aos passageiros da
proibição de que trata o artigo ant~rjor medi-
ante: '

"I - a fixação de avisos em locais visí
veis no interior dos veículos e aeronaves; e

"11 - a impressão, nos bilhetes de pas
sagem, do dispositivo legal referente à proi
bição de fumar, de forma ostensiva e de fá
cil leitura.

"Parágrafo único. No caso do transpor
te aéreo, as empresas deverão, adicional
mente, informar os passageiros acerca do
dispositivo legal relativo à proibição de fu
mar, quando da exposição das instruções
de segurança exigida pela legislação inter
nacional."



Sala das Sessões 17 de maio de 1998. - Depu
tado Jair Bolsonaro.

O objetivo do presente projeto de lei é corrigir
este equivoco da legislação, estabelecendo a proibi
ção total do uso de produtos fumlgeros em aeronaves
e veiculos de transporte coletivo. Dessa forma, aten
demos não somente uma recomendação de entida
des ligadas à saúde pública, mas também uma reivin
dicação antiga dos aeroviários. Vale notar, a propósi
to, que algumas das principais companhias aéreas do
mundo já prolbem o uso do fumo em seus vôos. De
terminamos, ainda, a obrigatoriedade de informar os
passageiros acerca da proibição, bem como a penali
dade a ser aplicada aos infratores.

Na certeza de que a aprovação deste projeto
de lei terá repercussões extremamente positivas
para a preservação da saúde dos usuários e traba
lhadores do setor de transportes, particularmente
dos fumantes passivos, esperamos contar com o
apoio dos nobres Pares para a sua rápida aprova
ção.
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"Art. 2°B A inobservância da proibição e desde que haja, nos referidos meios de transporte,
de que trata o § 2° do art. 2° desta lei sujeita parte especialmente reservada aos fumantes.
o usuário de produt?s fumigeros à multa, Entendemos que, da maneira como se encon-
em val~r a ser definIdo em regulam~nto, .a tra redigida, a Lei n° 9.294/96 falha em proteger a
ser apl~cada pela empresa concessionária saúde dos usuários dos serviços de transporte, par-

do se~lço. , . ticularmente os não-fumantes. De fato, as condi-
Parágrafo UnICO. O mont~nte arreca- ções de ventilação no interior das aeronaves e dos

dado com as multas será repartido nos ter- ..
mos da regulamentação, observados os se- veicul~s de transp~rte coletiVO são, via de regra,
guintes critérios: precárias e, ademais, a~ áreas reservadas. aos fu-

"I - no mlnimo vinte por cento destina- mantes n.ão possuem Isolamento conveniente, o
do a campanhas publicitárias que advirtam que permite a propagação da fumaça nas áreas de
sobre os maleflcios causados pelo consumo não-fumantes.
de produtos fumlgeros; e A situação é potencialmente mais grave nas

"11 - no minimo quarenta por cento aeronaves, uma vez que a pressão no interior da
destinado a entidades de saúde pública cabine equivalente a cerca de 80% da encontrada
para tratamento das doenças causadas pelo no nível do mar, o que já reduz o suprimento de oxi-
uso de produtos fumigeros." gênio. Além disso, o índice de umidade relativa do

"Art. 2°C A fiscalização do disposto no ar situa-se entre 10 e 20%, valor considerado muito
§ 2° do art. 2° desta lei caberá à autoridade baixo pelos especialistas e que dificulta o funciona-
responsável pela conce~são dos s~rviços, mento do aparelho respiratório. As conseqüências
que estabelecerá a ~unrç~o a ser I~posta negativas da fumaça também são potencializadas
às empresas conceSSionárias que ~elxarem pela insuficiência da renovação do ar no interior da
~e ~,phcar a multa de que trata o artigo ante- cabine, visto que os sistemas de ar condicionado

rlor. reciclam e reutilizam cerca de 50% do ar retirado da
Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de trin- cabine. Apesar da filtragem, os poluentes não são

ta dias contados da data de sua publicação. totalmente eliminados, deixando o ar saturado de

Justificação monóxido de carbono, nicotina e outras substênci
as nocivas.

A relação entre o hábito de fumar e a ocorrência
de distúrbios graves de saúde, como as neoplastias
do aparelho respiratório e as enfermidades cardio
vasculares, são amplamente conhecidas. Recente
mente, os estudos têm avançado no sentido de deter
minar os riscos a que estão sujeitas as pessoas que,
mesmo não sendo consumidoras de produtos fuml
geras, ficam expostas à fumaça gerada por esses
produtos. Já está comprovado, por exemplo, que, en
tre outros riscos, estas pessoas - chamadas fuman
tes passivos - têm uma chance 30% maior de sofrer
de cêncer no pulmão ou de doenças cardiovascula
res.

O desenvolvimento das pesquisas tem motiva
do a adoção em vários paises, de normas legais vi
sando a restringir ou vedar a prática ao tabagismo,
especialmente em locais onde as condições de aera
ção sejam insatisfatórias. O Brasil não foge à regra, a
Lei nO 9.294; que entrou em vigor no ano passado, li
mita o uso de produtos fumigeros em recintos coleti
vos. No que se refere a aeronaves e veiculos de
transporte coletivo, a citada lei permite o uso de tais
produtos depois de transcorrida uma hora de viagem



§ 2° É vedado o uso dos produtos fu
mígeros mencionados no caput deste artigo
nas aeronaves em vôos comerciais domésti
cos, regulares ou não e n9~ 'yeículos d~_

transporte coletivo rodoviário, ferroviário e
metroviário, em todo o território nacional.
(NR)"

o

Art. 2° O art. 2° da Lei n 9.294, de 15 de julho
de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°:

"Art. 2° .

PROJETO DE LEI N° 4.589, DE 1998
(Do Sr. Coriolano Sales)

Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumi
geros, bebidas alcóolicas, medicamen
tos, terãpias e defensivas agrícolas, nos
termos do art. 220. da Constituição Fede
ral

(Ap.ense-se aO-Proj.eto-de-Lei nO 3.210,
de 1997) .-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 2° do art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de ju

lho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2° .

rirULOVlI1
Da Ordem Social

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumigeros, be
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4° do art. 220 da Constituição Federal.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS com arejamento conveniente.

LEGISLATIVOS- CeDI ...
§ 1° Incluem-se nas dISposições deste artigo

CONSTITUiÇÃO as repartições públicas, os hospitais e postos de sa-
• DA úde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de

REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema.

§ 2° É vedado o uso do produtos mencionados
no caput nas aeronaves e veículos de transporte
coletivo, salvo quando transcorrida uma hora de via
gem e houver nos referidos meios de transporte par
te especialmente reservada aos fumantes.

Art. 3° A propaganda comercial dos produtos re
feridos no artigo anterior somente será permitida nas
emissoras de rádio e televisão no horário compreen
dido entre as vinte e uma e as seis horas.

.....................................................................................

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebi
das alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso
11 do parágrafo anterior, e contera-;seiffpte-quEHféces
sário, advertência sobre os malefícios decorrentes de
seu uso.

§ 5° Os meios de comunicação social não po
dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio
ou oligopólio.

§ 6° A publicação de veículo impresso de comu
nicação independe de licença de autoridade.

CAP(rULOV
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veiculo não sofrerão qualquer restrição,
obserVado o disposto nesta-Constituição.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalistica em qualquer vefculo de comunicação so
cial, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e
XlV.

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto
fumígero, derivado ou não do tabaco, em recinto co
letivo, privado ou público, salvo em área destinada

"§ 3° A proibição de que trata o pará
grafo anterior aplica-se igualmente aos vôos
internacionais que tenham ponto de origem



Art. 3° Acrescentem-se os seguintes artigos à
Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996:

"Art. 2° - A Os usuários devem ser in
formados acerca da proibição de que trata
este artigo, mediante a fixação de avisos,
nas línguas portuguesa e inglesa em locais
visíveis no interior dos respectivos recintos,
veículos e aeronaves.

"Parágrafo único. No caso do transpor
te aéreo, as empresas deverão, adicional
mente, informar os passageiros acerca do
dispositivo legal relativo à proibição de fu
mar quando da exposição das instruções de
segurança exigida pela legislação internaci
onal."

"Art. 2° - B O descumprimento da proi
bição definida nos §§ 2° e 3° do art. 2° desta
lei sujeita o usuário de produtos fumígero a
multa, nos termos do regulamento, a ser
aplicada pela empresa concessionária do
serviço.

§ 1° O montante arrecadado com as
multas será repartido nos termos da regula
mentação, observada a destinação de um
percentual mínimo de cinqoenta por cento
para entidades de saúde pública dedicadas
ao tratamento das doenças causadas pelo
uso de produtos fumígeros.

"§ 2° A fiscalização do disposto neste ar
tigo cabe à autoridade responsável pela con
cessão dos serviços, que estabelecerá a puni
ção a ser imposta às empresas concessionári
as que deixarem de aplicar a multa devida."

Art. 4° Esta lei entra em vigor no prazo de ses
senta dias contado da data de sua publicação.

Justificação

São notórias as disfunções orgânicas, algumas
de natureza grave, relacionadas ao hábito de fumar,
como, por exemplo, os distúrbios card iovasculares,
os problemas respiratórios crônicos, como bronquite
e enfisema e diversos tipos de neoplasias.

Nos últimos anos, as atenções dos pesquisado
res estão voltadas para a determinação dos riscos
que afetam os chamados "fumantes passivos", isto é,
pessoas que, embora não sendo fumantes, ficam ex
postas cotidianamente à fumaça do tabaco. As pes
quisas já confirmaram, por exemplo, que a exposição
continua a esse tipo de poluição aumenta em 25% o
risco ie desenvolver um cêncer de pulmão.

31116 Quinta-feira 8 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

ou destino no território nacional, enquanto O avanço dos estudos nesse campo tem des-
sobre ele estiverem." pertado os legisladores de vários países para a ne

cessidade de impor normas legais visando a restringir
ou vedar a prática do tabagismo, especialmente em
locais onde as condições de aeração sejam insatisfa
tórias. No Brasil, a entrada em vigor da Lei nO
9.294/96, que veda o uso de produtos fumígenos "em
recinto coletivo, privado ou público, salvo em área
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente
isolada e com arejamento conveniente" pode ser con
siderada um grande passo neste sentido.

No que tange a aeronaves e veículos de trans
porte coletivo, entretanto, julgamos que o texto legal
incorre num equívoco inaceitável. Isto porque, na sua
redação atual, o texto admite o uso de produtos fumi
genos depois de transcorrida uma hora de viagem e
desde que exista nos referidos veículos e aeronaves,
parte especialmente reservada aos fumantes. Esta
tolerência faz com que a lei perca sua eficácia na pro
teção da saúde dos usuários dos serviços de trans
porte, particularmente os não-fumantes.

De plano, devemos ter em mente que as condi
ções de ventilação no interior das aeronaves e dos
veículos de transporte coletivo são, em geral, precári
as. Além disso, não há um isolamento adequado das
áreas reservadas aos fumantes, possibilitando a dis
sipação da fumaça produzida pelo interior do veículo
ou aeronave.

Nas aeronaves, uma série de fatores colabora
para agravar a situação. Um destes fatores é a pres
surização no interrior da cabine que, em geral, equi
vale a cerca de 80% da encontrada no nível do mar, o
que diminui o suprimento de oxigênio. Outro ponto a
ser considerado diz respeito ao baixo índice de umi
dade relativa do ar a bordo, situado entre 10 e 20%,
que dificulta o funcionamento do aparelho respirató
rio. Além disso, os sistemas de ventilação das aero
naves devolvem para o interior da cabine 40% do ar
retirado, o que, a despeito da filtragem, deixa o ar sa
turado de monóxido de carbono e outras substâncias
nocivas.

Dados da Associação Médica Brasileira infor
mam que aconcentração de monóxido de carbono no
ar em locais fechados, pode chegar a 100 partes por
milhao em poucas horas, quando o padrão recomen
dável é de apenas 9 partes por milhão. A par dos pro
blemas de saúde derivados da fumaça, a saturação
do ar por monóxido de carbono influencia, também,
as condições de segurança de vOa, por afetar a visibi
lidade dos pilotos.

Diante disso, tem havido uma unanimidade nos
meios especializados quanto à necessidade de se es
tabelecer uma total proibição do fumo no transporte
aéreo, assim como em todos os recintos onde as con
dições de ventilação sejam precárias. Algumas com-
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panhias aéreas, como a holandesa KLM e a america- propaganda de produtos, práticas e serviços que pos-
na Northwest, por exemplo, têm adotado, de modo sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
próprio, a proibição do fumo em seus vôos. § 4° A propaganda comercial de tabaco, bebi-

Com este objetivo, estamos oferecendo à apreci- das alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
ação desta Casa a presente proposição, que estabele- estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso
ce a proibição total do uso de produtos fumígenos em 11 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que neces-
aeronaves e veiculos de transporte coletivo. Espera- sário, advertência sobre os maleficios decorrentes de
mos contar com o apoio dos nobres Pares para a rápi- seu uso.
da aprovação deste projeto de lei que, temos certeza, § 5° Os meios de comunicação social não po-
vem ao encontro das aspirações dos não fumantes dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio
usuários e trabalhadores do setor de transportes. ou oligopólio.

Sala das Sessões, 4 de de 1998. - Deputado § 6° A publicação de veiculo impresso de comu-
Coriolano Sales. nicação independe de licença de autoridade.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO VIII
Da Ordem Social

CAPiTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalistíca em qualquer veiculo de comunicação so
cial, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e
XlV.

§ 2° É vedada toda e qualquer censura de natu
reza polftica, ideológica e artistica.

§ 3° Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos,
cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, lo
cais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada;

11 - estabelecer os meios legais que garantam à
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem
de programas ou programações de rádio e televisão
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígeros, be·
bidas alcoólicas, medicamentos terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4° do art. 220 da Constituição Federal.

Art. 1° O uso e a propaganda de produtos fumf
geras, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoó
licas, de medicamentos e terapias e de defensivos
agrícolas estão sujeitos às restrições e condições es
tabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoó
licas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com
teor alcoólico superior a treze graus Gay Lussac.

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro.produto fu
mígera, derivado ou não do tabaco, em recinto coleti
vo, privado ou público, salvo em área destinada ex
clusivamente a esse fins, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo
as repartições públicas, os hospitais e postos de
saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recin
tos de trabalho coletivo e as salas de teatro e ci
nema.

§ 2° É vedado o uso do produtos menciona
dos no caput, nas aeronaves e veículos de trans
porte coletivo, salvo quando transcorrida uma hora
de viagem e houver nos referidos meios de trans
porte parte especialmente reservada aos fuman
tes.
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PROJETO DE LEI N° 4.657, DE 1998
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumi
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, nos ter
mos do art. 220, da Constituição Federal".

(Apense-Se ao Projeto de Lei N° 3.210,
de 1997)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° § 2° do art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte reda
çao:

"Art. 2° ..

"§ 2° E vedado o uso dos produtos fu
mlgeros mencionados no caput deste artigo,
nos velculos de transporte coletivo e nas
aeronaves, em vOas comerciais regulares
ou nao.'

Art. 2° Acrescentem-se os seguintes artigos à
Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996:

"Art. 2°A As empresas concessionárias
do serviço de transporte devem informar os
passageiros da proibição de que trata o § 2°
do art. 2° desta lei:

"I - a fixação de avisos especlficos em
locais vislveis no interior dos velculos e ae
ronaves; e

"li - a inclusão do dispositivo legal re
ferente à proibição de fumar nos bilhetes de
passagem."

"Art. 2°8 A inobservância da proibição
definida pelo § 2° do art. 2° desta lei sujeita
o usuário de produtos fumlgeros à multa,
em valor a ser defiíÍido em regulamento, a
ser aplicada pela empresa concessionária
do serviço.

§ 1° A fiscalização do disposto nesta
lei cabe ao poder concedente que determi
nará as punições cablveis para as empre
sas que deixarem de a multa de que trata o
caput deste artigo.

"§ 2° O modo de aplicação do produto
da arrecadação das multas aplicadas nos
termos desta lei será definido em regula
mento."

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de trin
ta dias contados da data de sua publicaçao.

Justificação

Nos moldes do que vem sendo feito em outros pa
lses, a legislação brasileira está caminhando no sentido
de restringir a prática do tabagismo, em especial nos
ambientes que nao sejam suficientemente arejados.
Seguindo desta linha a Lei nO 9.294, de 15 de julho de
1996, surge para disciplinar o uso de produtos fumlge
ros - cigarros, charutos, etc - em recintos de uso coleti
vo. Nestes recintos a norma legal limita o uso de pro
dutos fumlgeros a áreas exclusivamente destinadas a
este fim, que devem ser isoladas eventiladas. No caso
especIfico das aeronaves e veIculas de transporte c0

letivo, a lei admite o uso de tais produtos em áreas re
servadas, depois de decorrida uma hora de viagem.

A importância desse tipo de medida decorre de
que alguns estudos recentes têm comprovado o dano
que a fumaça produzida pelos produtos fumlgeros
pode causar às pessoas que, nao sendo consumido
ras, a ela ficam expostas - os chamados fumantes
passivos. As conclusões são alarmantes. Entre ou
tros riscos, os fumantes passivos têm uma chance
30% maior de sofrer um problema cardiovascular ou
vir a ter câncer de pulmão do que as pessoas que não
estão expostas à fumaça do tabaco.

Diante desse quadro, o fato da norma legal vi
gente admitir a possibilidade de uso de produtos fu
mlgeros após uma hora de viagem revela-se extre
mamente nocIva aos fumantes passivos. Tal situação
compromete a própria eficácia da lei em relação ao
seu objetivo de salvaguardar a saúde dos usuários
dos serviços de transporte coletivo, particularmente
os nao fumantes.

Um dos primeiros problemas que se apresenta
diz respeito à dificuldade em isolar convenientementf~
as áreas reservadas aos fumantes, oque faz com que
a fumaça espalhe-se pelo interior do veIculo ou aem
nave, atingindo as áreas de nao-fumantes. Outro elEl
mento a levar em conta é a precariedade da renova
ção do ar no interior dos velculos e aeronaves. Nos
aviões, por medida de economia, os sistemas de ven
tilação reciclam cerca de 40% do ar retirado da cabi
ne. Embora sejam equipados com filtros poderosos,
estes sistemas nao conseguem eliminar totalmente
os poluentes, que se acumulam ho ar. Nos ônibus a
situação é um pouco menos grave, mas nem por isso
satisfatória.

Além de aumentar os riscos de câncer e de do
enças cardlacas, os altos nlveis de concentração de
monóxido de carbono, nicotina e outras substâncias
lesivas à saúde das pessoas pode provocar, a curto
prazo, dores de cabeça e reações alérgicas nos olhos
e no sistema respiratório. Cumpre notar que, quanto



Junho de 2000 DIÁRlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 31119

maior o tempo de viagem, maior a exposição dos de programas ou programações de rádio e televisão
usuários à fumaça gerada pelos produtos fumígeros, que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
o que maximiza os efeitos perniciosos. propaganda de produtos, práticas e serviços que pos-

A proposição que ora oferecemos à apreciação sam ser nocivos a saúde e ao meio ambiente.
desta Casa tem por ?bjetivo vedar completamente o § 4° A propaganda comercial de tabaco, bebi-
uso de produtos f~mlgeros em aeron.aves.e veículos das alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
d~ transporte c.oletlvo em g~ral. O projeto aln?a deter- estará sujeita a restrições legais nos termos do inciso
mina a necessidade de se Informar os usuános acer- . . '
ca da proibição, bem como estabelece a penalidade ali?? paragra!o a.ntenor, e conterá: ~empre que neces-
ser aplicada aos infratores, sano, advertencla sobre os maleflclos decorrentes de

Esperamos, com esta iniciativa, estar contribu- seu uso.
indo para a melhoria das condições de salubridade § 5° Os meios de comunicação social não po-
nesses ambientes e contamos com o apoio de todos dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio
os Parlamentares para a célere aprovação deste pro- ou oligopólio.
jeto de lei. § 6° A publicação de veículo impresso de comu-

- Sala das sessões, 30 de junho de 1998. - Depu- nicação independe de licença de autoridade.
tado Silas Brasileiro. .. ..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO VIII
Da Ordem Social

CAPiTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalfstica em qualquer veículo de comunicação so
cial, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e
XIV.

§ 2° E vedada toda e qualquer censura de natu
reza política, ideológica e artística.

§ 3° Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos,

cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, lo
cais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada;

11 - estabelecer os meios legais que garantam à
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao usoe
à propaganda de produtos fumígeros, be
bidas alcoólicas, medicamentos terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4° do art. 220 da Constituição Federal.

Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu
mígero, derivado ou não do tabaco, recinto coletivo,
privado ou público, salvo em área destinada exclusi
vamente a esse fim, devidamente isolada e com are
jamento conveniente.

§ 1° - Incluem-se nas disposições deste artigo
as repartições públicas, os hospitais e postos de saú
de, salas de aula, as bibliotecas, os recintos de traba
lho e as salas de teatro e cinema.

§ 2° - É vedado o uso do os mencionados no ca
put nas aeronaves. e veículos de transporte coletivo,
salvo quando transcorrida uma hora de viagem e hou
ver nos meios de transporte parte especialmente re
servada aos fumantes.

PROJETO DE lEI N° 4.683, DE 1998
(Do Sr. Fernando Zuppo)

Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumí
geras, bebidas alcoólicas, medicamen
tos, terapias e defensivos agrícolas, nos



Nos aviões, o potencial nocivo da fumaça se
agrava, pois a pressurização da cabine, em geral,
corresponde a 80% da pressão ao nlvel do mar, o que
já significa um suprimento menor de oxigênio. O rndi
ce de umidade relativa do ar varia entre 10 e 20%, ou
seja, bem abaixo do recomendado pelos especialis
tas em saúde pública, o que dificulta ainda mais o fun
cionamento do aparelho respiratório.

Ademais, por medida de economia, os sistemas
de ventilação das aeronaves devolvem para o interior
da cabine 40% do ar retirado. Não obstante a existên
cia de filtros de alta capacidade, eles não conseguem
eliminar totalmente os poluentes, resultando, ao final
de pouco tempo, numa atmosfera carregada de mo
nóxido de carbono, nicotina e outras substâncias lesi
vas à saúde das pessoas.
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termos do art. 220 da Constituição Federal", Mais recentemente, as pesquisas têm avança-
e dá outras providências. do no sentido de determinar os riscos a que estão su-

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.210, jeitos os chamados "fumantes passivos", ou seja,
de 1997) aquelas pessoas que, embora não sendo fumantes,

O Congresso Nacional decreta: estão sujeitas à fumaça do tabaco, seja em seu local
Art. 1° O § 2° do art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de de trabalho, seja em casa. Já está comprovado, por

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte reda- exemplo, que os fumantes passivos correm um risco
ção: 30% maior de sofrer um problema cardiovascular ou

liArt. 20 vir a ter câncer de pulmão do que as pessoas que não
" estão expostas à fumaça do tabaco.
J1§ 20 I: vedado o uso dos produtos fu- A vista dessas pesquisas, pode-se considerar

mrgeros mencionados no caput deste artigo um grande passo a entrada em vigor da Lei nO
nas, aeronaves em vOas comerciais domés- 9.294/96, que veda o uso de produtos fumlgeros "em
ticos, regulares ou não, e nos verculos de recinto coletivo, privado ou público, salvo em área
transporte coletivo rodoviário, ferroviário e destinada exclusivamente a esse fim, devidamente
metroviário, em todo o território nacional. isolada e com arejamento conveniente". No que se re-
(NR)" fere a aeronaves e verculos de transporte coletivo,

Art. 2° O art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 entretanto, o texto legal admite o uso de produtos fu-
de julho de 1996, passa a vigorar acrescido mlgeros depois de transcorrida uma hora de viagem e
dos seguintes §§ 3° e 4°: desde que exista, nos referidos vefculos e aeronaves,

"Art. 2° .. parte especialmente reservada aos fumantes.
"......... Não obstante o avanço representado pela Lei nO
H.................................................... 9.294/96, entendemos inadmissrver a tolerência do
"§ 30 Os usuários devem ser informa- uso de produtos fumlgeros em veiculas de transporte

dos acerca da proibição de que trata este coletivo e aeronaves.
artigo, mediante a fixação de avisos em 10- Um primeiro ponto a ser considerado diz respei-
cais visfveis no interior dos respectivos re- to à impossibilidade de se isolar convenientemente a
cintos" vefculos e aeronaves. parte reservada aos fumantes, o que permite que a

"§ 4° No caso do transporte, aéreo, a fumaça produzida espalhe-se uniformemente pelo in-
informação acerca da proibição do uso de terior do veiculo ou aeronave, atingindo as alas de
produtos fumrgeros deverá constar, ainda, nao-fumantes. Outro aspecto a ponderar é a insufi-
dos bilhet~s de passagem e da exposição ciência de aeração nestes meios de transportes, prin-
oral das instruções de' segurança exigida cipalmente nos aviões, mas também nos ônibus, visto
pela legislação intern-aciorfal." que muitos deles possuem sistema de ar condiciona-

Art 3° Acrescente-se o seguinte artigo após o do.
art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996:

"Art. 2°-A. O descumprimento da proi
bição definida no § 2° do art. 2° desta lei su
jeita o usuário de produtos fumrgeros a mui
ta, nos termos do regulamento, cabendo a
fiscalização à autoridade concessão dos
serviços."

Art. 4° Esta lei entra em vigor no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.

Justificação

Os males causados pelo consumo de produtos
fumIgaras, como cigarros e charutos, são bastante
conhecidos. Doenças cardiovasculares, problemas
respiratórios crOnicos, como bronquite e enfisema,
além de diversos tipos de cancer, particularmente
aqueles que afetam os órgãos respiratórios.



LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as Restrições ao Uso e
a Propaganda de Produtos Fumigeros, Be
bidas Alcoólicas, Medicamentos, Terapias
e Defensivos Agrícolas, nos Termos do §
4° do Art. 220 da Constituição Federal.
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Diante desses fato, as associações médicas, tanto sário. advertência sobre os malefícios decorrentes de
no Brasil quanto no exterior; têm sido unênimes em afir- seu uso.
mar a necessidade de se estabelecer uma total proibição § 5° Os meios de comunicação social não po-
do fumo no transporte aéreo, assim como em todos os re- dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio
cintos onde as condições dó ventilação sejam precárias. É ou oligopólio.
exatamente neste sentido que estamos apresentando a § 6° A publicação de veículo impresso de comu-
presente proposição que, esperamos, virá a contar com o nicação independe de licença de autoridade.
decisivo apoio de todos os membros desta Casa. . .

Sala das Sessões, 1° de julho de 1998. - Depu- .
tado Fernando Zuppo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAçÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TJTULO VIII
Da Ordem Social

CAPiTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer.
restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à. plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e XlV.

§ 2° É vedada toda e qualquer censura de natu
reza política, ideológica e artística.

§ 3° Compete à lei federal:
1- regular as diversões e espetáculos públicos, ca

bendo ao Poder público informar sobre a natureza deles,
as faixas etárias a que não se recomendem, locais e ho
rários em que sua apresenta~o se mostre inadequada;

11 - estabelecer os meios legais que garantam à
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem
de programas ou programações de rádio e televisão
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que pos
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebi
das alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso
11 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que neces-

Art. 2° E proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu
mígero, d~rivado ou não do tabaco, em recinto coleti
vo, privado -ou público, salvo em área destinada ex
clusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de traba
lho coletivo e as salas de teatro e cinema.

§ 2° É vedado o uso dos produtos mencionados
no "caput" nas aeronaves e veículos de transporte co
letivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem
.e.oou.veLClosJ.eferidos_meios de transp.orte parte es
pecialmente reservada aos fumantes.

PROJETO DE LEI N° 4.794, DE 1998
(Do Sr. Coriolano Sales)

Alte~a a Lei n° 9.294, de 15 de-julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumí
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos.ªgricol~s, nos ter
mos do art. 220, da Constituição Federal".

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.210,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O§ 2° do art. 2° da Lei n09.294, de 15 de ju

lho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° ..

"§ 2° É vedado o uso dos produtos fu
mígeros mencionados no caput deste artigo
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nas aeronaves em vôos comerciais domésti
cos, regulares ou não, e nos veículos de
transporte coletivo rodoviário, ferroviário e
metroviário, em todo o território nacional.
(NR)"

Art. 2° a art. 2° da Lei n° 9.294, de 15
de julho de 1996, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 3°:

"Art. 2° .

"§ 3° A proibição de que trata o pará
grafo anterior aplica-se igualmente aos vôos
internacionais que tenham ponto de origem
ou destino no território nacional, enquanto
sobre ele estiverem."

Art. 3° Acrescentem-se os seguintes
artigos à Lei nO 9.294, de 15 de julho de
1996:

"Art. 2° A as usuários devem ser infor
mados acerca da proibição de que trata este
artigo, mediante a fixação de avisos, nas lín
guas portuguesa e inglesa, em locais visive
is no interior dos respectivos recintos, veícu
los e aeronaves.

"Parágrafo único. No caso do transporte
aéreo, as empresas deverão, adicionalmente,
informar os passageiros acerca do dispositivo
legal relativo à proibição de fumar quando da
exposição das instruções de segurança exigi
da pela legislação intemacional."

"Art. 2° B a descumprimento da proibi
ção definida nos §§ 2° e 3° do art. 2° desta
lei sujeita o usuário de produtos fumígenos
a multa, nos termos do regulamento, a ser
aplicada pela empresa concessionária do
serviço.

"§ 1° a montante arrecadado com as
multas será repartido nos termos da regula
mentação, observada a destinação de um
percentual mínimo de cinqClenta por cento
para entidades de saúde pública dedicadas
ao tratamento das doenças causadas pelo
uso de produtos fumígeros.

"§ 2° A fiscalização do disposto neste
artigo cabe à autoridade responsável pela
concessão dos serviços, que estabelecerá a
punição a ser imposta às empresas conces
sionárias que deixarem de aplicar a multa
devida."

Art. 4° Esta lei entra em vigor no prazo de ses
senta dias contados da data de sua publicação.

Justificação

São notórias as disfunções orgânicas, algumas
de natureza grave, relacionadas ao hábito de fumar,
como, por exemplo, os distúrbios cardiovasculares,
os problemas respiratórios crônicos, como bronquite
e enfisema, e diversos tipos de neoplasias.

Nos últimos anos, as atenções dos pesquisado
res estão voltadas para a determinação dos riscos
que afetam os chamados "fumantes passivos", isto é,
pessoas que, embora não sendo fumantes, ficam ex
postas cotidianamente à fumaça do tabaco. As pes
quisas já confirmaram, por exemplo, que a exposição
contínua a esse tipo de poluição aumenta em 25% o
risco de desenvolver um câncer de pulmão.

a avanço dos estudos nesse campo tem des
pertado os legisladores de vários países para a ne
cessidade de impor normas legais visando a restringir
ou vedar a prática do tabagismo, especialmente em
locais onde as condições de aeração sejam insatisfa
tórias. No Brasil, a entrada em vigor da Lei nO
9.294/96, que veda o uso de produtos fumígeros "em
recinto coletivo, privado ou público, salvo em área
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente
isolada e com arejamento conveniente" pode ser con
siderada um grande passo neste sentido.

No que tange a aeronaves e veículos de trans
porte coletivo, entretanto, julgamos que o texto legal
incorre num equívoco inaceitável. Isto porque, na sua
redação atual, o texto admite o uso de produtos fuml
genos depois de transcorrida uma hora de viagem e
desde que exista, nos referidos veículos e aeronaves,
parte especialmente reservada aos fumantes. Esta
tolerância faz com que a lei perca sua eficácia na pro
teção da saúde dos usuários dos serviços de trans
porte, particularmente os não-fumantes.

De plano, devemos ter em mente que as condi
ções de ventilação no interior das aeronave-s e dos
veIculas de transporte coletivo são, em geral, precári
as. Além disso, não há um isolamento adequado das
áreas reservadas aos fumantes, possibilitandoja dis
sipação da fumaça produzida pelo interior do veiculo
ou aeronave.

Nas aeronaves, uma série de fatores colabora
para agravar a situaçêo. Um destes fatores é a pres
surização no interior da cabine que, em geral, equiva
le a cerca de 80% da encontrada no nlvel do mar, o
que diminui o suprimento de oxigênio. Outro ponto a
ser considerado diz respeito ao baixo índice de umi
dade relativa do ar a bordo, situado entre 10 e 20%,
que dificulta o funcionamento do aparelho respirató
rio. Além disso, os sistemas de ventilação das aero-



LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe Sobre as Restrições ao Uso
e à Propaganda de Produtos Fumígeros,
Bebidas Alcoólicas, Medicamentos, Tera
pias e Defensivos Agrícolas, nos termos
do § 4° do ArtJ 220 da Constituição Fede
ral.

Art. 1° O uso e a propaganda de produtos fumí
geros, derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoó
licas, de medicamentos e terapias e de defensivos
agrfcolas estão sujeitos às restrições e condições es
tabelecidas por esta Lei, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituição Federal.
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naves devolvem para o interior da cabine 40% do ar Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoó-
retirado, o que, a despeito da filtragem, deixa o ar sa- Iicas, para efeitos as bebidas potáveis com teor alc06-
turado de monóxido de carbono e outras substâncias lico superior a treze graus Gay Lussac.

nocivas. Art. 2° É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
Dados da Associação Médica Brasileira infor- charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu-

mam que a concentração de monóxido de carbono no mígero, derivado ou não do tabaco, em recinto coleti-
ar, em locais fechados, pode chegar a 100 partes por vo, privado ou público, salvo em área destinada ex-
milhão em poucas horas quando o padrão recomen- c1usivamente a esse fim. devidamente isolada e com
dável é de apenas 9 partes por milhão. A par dos pro- arejamento conveniente.
blemas de saúde derivados da fumaça, a saturação § 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as
do ar por monóxido de carbono influencia, também, repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,
as condições de segurança de vôo, por afetar a visibi- as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de traba-
lidade dos pilotos. lho coletivo e .as salas de teatro e cinema.

Diante disso, tem havido uma unanimidade nos § 2° É vedado o uso do produtos mencionados
meios especializados quanto à necessidade de se es- no caput nas aeronaves e veículos de transporte co-
tabelecer uma total proibição do fumo no transporte letivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem
aéreo, assim como em todos os recintos onde as con- e houver nos referidos meios de transporte parte es-
dições de ventilação sejam precárias. Algumas com- pecialmente reservada aos fumantes.
panhias aéreas, como a holandesa KLM e a america- Art. 3° A propaganda comercial dos produtos re-
na Northwest, por exemplo. têm adotado. de moto feridos no artigo anterior somente será permitida nas
próprio, a proibição do fumo em seus vôos. emissoras de rádio e televisão no horário compreen-

Com este objetivo, estamos oferecendo à apre- dido entre as vinte e uma e as seis horas.
ciação desta Casa a presente proposição, que esta- § 1° A propaganda comercial dos produtos refe-
belece a proibição total do uso de produtos fumígeros ridos neste artigo deverá ajustar-se aos seguintes
em aeronaves e veículos de transporte coletivo. princípios:
Esperamo~ contar com o apoio ~os nobr~s Pares I - não sugerir o consumo exagerado ou irres-
para a rápida aprovação deste projeto d~ lei que, te- ponsável, nem a indução ao bem-estar ou saúde, ou
mos certeza, vem ao encontro das aspirações dos fazer associação a celebrações cívicas ou religiosas'
~ão-fum;ntes usuários e trabalhadores do setor de " _ não induzir as pessoas ao consumo, atrib~-
ranspo es. indo aos produtos propriedades calmantes ou estimu-

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1998. - lantes, que reduzam a fadiga. ou a tensão, ou qual-
Deputado Coriolano Sales. quer efeito similar;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 111 - não associar idéias ou imagens de maior
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS êxito na sexualidade das pessoas, insinuando o au-

LEGISLATIVOS - CeDI mento de virilidade ou feminilidade de pessoas fu
mantes;

IV - não associar o uso do produto à prática de
esportes olímpicos, nem sugerir ou induzir seu consu
mo em locais ou situações perigosas ou ilegais;

V - não empregar imperativos que induzam di
retamente ao consumo;

VI - não incluir, na radiodifusão de sons ou de
sons e imagens, a participação de crianças ou ado
lescentes, nem a eles dirigir-se.

§ 2° A propaganda conterá, nos meios de comu
nicação e em funçêo de suas caracterfsticas, adver
tência escrita e/ou falada sobre os malefícios, do
fumo, através das seguintes frases, usadas seqOenci
aimente, de forma simultânea ou rotativa, nesta últi
ma hipótese devendo variar no máximo a cada cinco



Justificação

A presente proposição tem por objetivo promo
ver um indispensável aperfeiçoamento na Lei nO
9.294, de 15 de julho de 1996, que estabeleceu restri
ções ao uso e à propaganda de produtos fumlgeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos. terapias e defen
sivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da
Constituiçêo Federal.

Como todos sabemos, o citado diploma legal foi
direcionado sobretudo para o disciplinamento da par
te referente a "comunicação social", com o intuito de
conferir meios legais capazes de garantir à pessoa e
à família proteção contra propaganda de produtos,
práticas e serviços que possam ser' nocivos à saúde e
ao meio ambiente. -

Assim a questão do uso dos produtos referenci
ados foi tratada secundariamente, permitindo, no
caso do fumo, ainda uma grande liberalidade, em par
ticular nas aeronaves. A própria observação da apli
cação da lei, no curso desses três anos, nos leva a
conclusão de que novos aperfeiçoamentos se fazem
necessários. Corroborando essa afirmativa é impor
tante destacar o fato de a Justiça Federal do Rio
Grande do Sul ter concedido liminar, em 22 de outu
bro de 1998, em ação impetrada pelo Ministério Públi-
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meses, todas precedidas da afirmação "O Ministério vOos internacionais, independentemente do tempo de
da Saúde Adverte": duraçêo da viagem e da existência de área isolada

I - fumar pode causar doenças do coração e der- destinada exclusivamente aos fumantes.
rame cerebral; § 3° A proibição constante do caput aplica-se

11 - fumar pode causar cancer do pulmão, bron- aos demais veículos de transportes coletivo terres-
quite crOnica e enfisema pulmonar; tres, fluviais e marítimos, salvo em área destinada ex-

111 - fumar durante a gravidez pode prejudicar o clusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
bebê; arejamento eficiente.

IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estO- Art. 9 ..
mago; 1- ..

V - Evite fumar na presença de crianças; 11- ..
VI - fumar provoca diversos males à sua saúde. 111- ..
§ 3° As embalagens, exceto se destinadas à ex- IV- ..

portação, os pOsteres, painéis ou cartazes, jornais e V - .
revistas que façam difusão ou propaganda dos produ- VI- Desembarque do veículo de transporte cole-
tos referidos no art. 2 conterão a advertência mencio- tivo na primeira escala da viagem, sem prejuízo da
nada no parágrafo anterior. aplicaçêo do disposto nos incisos IV e V.

§ 4° Nas embalagens, as cláusulas de advertên- § 1° ..
cia a que se refere o § 2° deste artigo serão seqoenci- § 20 .
alment: .usad~s, de forma simult~nea ou ro~ativa, § 30 Consideram-se infratores, para efeitos des-
nesta ~Itlma hlpóte~e d~vendo vanar no máXimo a te artigo, o usuário do produto e os responsáveis pelo
cad~ CinCO meses, Insendas, de forma legrvel. e os- produto peta peça publicitária e pelo veículo de comu-
tenslvament~ destacada, em uma.das lat7rals dos nicaçêo utilizado."
maços, carteiras ou pacotes que sejam habltualmen- "O' .
te comercializados diretamente ao consumidor. . Art 2 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

§ 50 N O t . é' rt .. bhcaçêo.os p seres, paln IS, ca azes, Jornais e
revistas, as cláusulas de advertência a que se refere
o § 2° deste artigo serão seqOencialmente usadas, de
forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese
variando no máximo a cada cinco meses, devendo
ser escritas de forma legível e ostensiva.

PROJETO DE LEI N° 172, DE 1999
(Do Sr. Luiz Moreira)

Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições
ao uso e propaganda de produtos fumr
geros, bebidas alcoólicas, medicamen
tos, terapias e defensivos agrícolas".

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.210,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os dispositivos abaixo indicados da Lei

nO 9.294, de 15 de julho de 1996, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 2° ..
§ 1° .
§ 2° ~ vedado o uso dos produtos mencionados

no caput nas aeronaves nacionais, inclusive durante



TITULO VIII
Da Ordem Social

CAP(TULOV
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA,
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Considerando todos esses aspectos e consci
ente dos malefícios do fumo para a saúde e sobretu
do dos comprovados efeitos danosos do chamado
"tabagismo passivo ou ambiental" - que ocorre com
os não fumantes, obrigados a conviver em ambientes
contaminados e poluídos' pelo tabaco - decidi apre
sentar o presente projeto de lei, propondo as altera
ções indicadas.

Espero, poder contar com o apoio dos meus pa
res para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 3 de março de 1999. - Depu
tado Luiz Moreira.
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co Federal, proibindo o uso de fumo em todas as ae- nas condições de higiene e insalubridade das aerona-
ronaves civis brasileiras, inclusive durante vôos inter- ves e maior segurança para a navegação.
nacionais, at~ que as mesmas venham ~ ~ispor ?e A proibição também se aplicaria aos demais veí-
áreas e~cluslv~s p~ra fumantes. ~sta proIbIção, am- culos de transportes coletivos-terrestres, fluviais e
da em vigor, fOI objeto de ampla divulgação pela ml- mantidos - salvo nas áreas reservadas exclusivamen-
~ia, retratando pos;~io~a~entos favoráveis e contrá- te para esse fim. Nestes, há melhores condições de
nos àquela decisão JudiCial. viabilizar a separação áreas de fumantes e não fu-

Na condição de parlamentar e médico tenho mantes, sem elevados riscos para a segurança do
acompanhado o desenrolar dessa polêmica. Dirigi, in- transporte. Observe-se que não seria racional esta-
clusive, correspondências ao Ministério Público e ao belecermos, por exemplo, a proibição total de uso do
Juiz Federal no Rio Grande do Sul, abordando o as- fumo a bordo de um navio em cruzeiro, de um trem de
sunto. Nas minhas constantes viagens, anteriores à passageiro interestadual ou até mesmo em um metrô
proibição, constatei, também, a inexistência, nas ae- de superflcie.
ronaves, de um eficiente sistema de separaçãode. .
áreas de fumantes. A simples designação de parte Por ultimo, cabe ressalta: a n~cessld~de de pro-
dos assentos, para fumantes e não fumantes, não im- cedermos al~e~ayões no.art. 9 da Citada lei, no ~ue se
pede a transposição da fumaça. Isto se verifica mais ref~re à. deflnlçao dos. Infratores e das penahd.a~es
intensamente nas primeiras classes e classes execu- apl~Cávels..Neste sentido, é, fund~mental cornglr.a
tivas das aeronaves, onde os espaços flsicos são omissão eXistente q~anto a caracte~l~ação do us.uáno
mais reduzidos. Atitulo de exemplo, recordo que, há do produto em condições não permitidas, como Infra-
alguns meses, fui obrigado a conviver durante um vôo toro
de regresso dos EUA para o Brasil, na primeira clas
se, em assento de não-fumante, com um fumante in
veterado sentado na poltrona atrás da minha, porém
reservada a fumante. Esta simples separação de pol
tronas não produziu nenhum efeito_ eficaz.

Cheguei a imaginar, na tentativa de evitar res
tringir a liberdade constitucional do cidadão, e para o
beneffcio dos passageiros e da tripulação não fuman
te, bem como dos próprios adeptos do fumo, como al
ternativa conciliatória a criação, nas aeronaves, de
um espaço fechado dotado de adequado sistema de
filtragem do ar destinado exclusivamente aos fuman
tes: uma espécie de "fumódromo". Tenho lido, entre
tanto, alguns estudos técnicos que indicam não ser
economicamente viável a criação de tais áreas na fro-
ta já existente. Mesmo nos modelos novos, segundo
noticiado, não haveria condições técnicas de garantia
de um eficiente sistema de filtragem e reciclagem da
fumaça para renovação do ar e posterior injeção na
cabine dos passageiros. A renovaçao completa do
oxigênio, com a tomada de ar fresco colhido da at-
mosfera pela turbina, implicaria na redução do ar dis-
ponlvel dentro da câmara, corr perda de rendimento
do motor e conseqüente aumento do consumo de
combustrvel.

Em razão disso, estou convencido de que a me-
lhor solução seria a proibição radical do uso do fumo
de qualquer natureza, dentro de aeronaves, indepen
dentemente do tempo de duração da viagem e da
existência de área reservada para tal fim. Esta deci
são certamente iria propiciar uma acentuada melhoria
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processo ou veiculo não sofrerão qualquer restrição, as salas de aula, as bibliotecas, os reeintos de traba-
observado o disposto nesta Constituição. lho coletivo e as salas de teatro e cinema.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa § 2° É vedado o uso do produtos mencionados
constituir embaraço à plena liberdade de informação no caput nas aeronaves e velculos de transporte co-
jornallstica em qualquer veiculo de comunicação so- letivo, salvo quando transcorrida uma hora de viagem
eial, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e e houver nos referidos meios de transporte parte es-
XlV. pecialmente reservada aos fumantes.

§ 2° r= vedada toda e qualquer censura de natu
reza polltica, ideológica e artlstica.

§ 3° Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos,

cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, /0
cais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada;

11 - estabelecer os meios legais que garantam à
pessoa e à famflia a possibilidade de se defenderem
de programas ou programações de rádio etelevisão
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que pos
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebi
das alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso
11 do pãfãgrafo anterior, e comera, sempre que neces
sário, advertência sobre os maleflcios decorrentes de
seu uso.

§ 5° Os meios de comunicação social não po
dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio
ou oligopólio.

§ 6° A publicação de veiculo impresso de comu
nicação independe de licença de autoridade.

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumigeros, be
bidas alc06licas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4° do art.220 da Constituição Federal.

Art. 2° r= proibido o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fu
mlgero, derivado ou não do tabaco, em recinto coleti
vo, privado ou público, salvo em área destinada ex
clusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as
repartições públicas, os hospitais e postos de saúde,

Art. 9° Aplicam-se aos infratores desta Lei, sem
prejurzo de outras penalidades previstas na legisla
ção em vigor, especialmente no Código de Defesa do
Consumidor, as seguintes sanções:

I - advertência;
11 - suspensão, no veiculo de divulgação da pu

blicidade, de qualquer outra propaganda do produto,
por prazo de até trinta dias;

111- obrigatoriedade de veiculação de retificaçao
ou esclarecimento para compensar propaganda dis
torcida ou de má-fé;

IV - apreensão do produto;
V - multa de R$1.410,OO (um mil quatrocentos e

dez reais) a R$7.250,OO (sete mil duzentos eeinqi:len
ta reais), cobrada em dobro, em triplo e assim suces
sivamente, na reincidência.

§ 1° As sançOes previstas neste artigo poderão
ser aplicadas gradativamente, e, na reincidência, cu
mulativamente, de acordo com as especificidades do
infrator.

§ 2° Em qualquer caso, a peça publicitária fica
definitivamente vetada.

§ 3° Consideram-se infratores, para efeitos des
te artigo, os responsáveis pelo produto, pela peça pu
blicitária e, pelo veiculo de comunicação utilizado.

PROJETO DE LEI N° 229, DE 1999
(Do Sr. Bispc:>.wanderval)

I

Dispõe sobre a proibição de consu
mo de bebidas alc06licas em vôos nacio
nais e internacionais de empresas brasi
leiras.

(Apense-8e ao Projeto de Lei n° 3.210,
De 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibido o fornecimento e consumo

de bebidas alcoólicas nos vOas nacionais e internaci
onais de empresas brasileiras.

Art. 2° Os passageiros que desrespeitarem esta
Lei serão detidos pela policia federal e multados em 3
(três) salários mlnimos.



• A pressurização da cabine, e~_}!~rªJs~m_e~

ponde a 2.000 metros de atitude; equivale a 80% da
pressão ao nível do mar. Essas condições geram
uma redução de oxigênio e o limitado suprimento de
ar acaba sendo prejudicado pela contaminação ao
monóxido de_ c_arl;lgn_o da fumaça dos-cigarros.

• O monóxido de carbono afeta, também, a visi
bilidade dos pilotos. Por exemplo: se aos 5.000 pés
eles inalarem 0,005% dessa substância, equivaleria
voar a uma altitude de 12.000 pés.

• Outro risco presente são os incêndios provo
cados por distração e descuido ou por cigarros que
são deixados acessos na toalete, apesar da proibição
de se fumar nesses locais.

Perigo nos Ambientes Fechados
Em ambientes fechados, a ação nociva das
substâncias químicas e tóxicas do tabaco é ain-

da maior.
Nesses locais, o nível de monóxido de carbono,

de acordo com o número de cigarros fumados, chega
a atingir, depois de algumas horas, concentrações at
mosféricas de 100 a 200 partes por milhão, -quando o
padrão do bom ar é de apenas 9 partes por milhão.

A atmosfera fica carregada de nicotina, monóxi
do de carbono, substâncias cancerígenas e outras le
sivas aos aparelho respiratório e cardiovascular que

rio.

Justificação

A cada dia que passa, avolumam-se as campa
nhas contra o tabagismo. Já existem leis proibindo o
uso de derivados de tabaco em recintos fechados.

PROJETO DE LEI N° 430, DE 1999
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Proíbe o uso de fumo a bordo de ae
ronave civil

(Apense-Se ao Projeto de Lei n° 3.210,
De 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É proibido fumar a bordo de aeronave ci

vil, quando transportando passageiro em vôo comer
ciai regular ou sob regime de fretamento para turismo.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
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Art. 3° Esta Lei será regulamentada pelo Poder Creio que é chegada a hora de se proibir esse
Executivo no prazo de 90 dias a partir de sua publica- uso, a bordo dos aviões comerciais, seja em linha re-
ção. guiar, seja em regime de fretamento para turismo

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- (vôos charter)
blicação. A melhor justificativa é a que consta de folheto,

elaborado pela Comissão de Combate ao Tabagismo,
da Associação Médica Brasileira, e distribuído pelo
DAC - Departamento de Aviação Civil:

"Hoje o Tabaco e a Maior Fonte de Poluição
Atmosférica Ambiental. --

Dentro dos Aviões

• Dentro dos aviões, devido à altitude dos vôos,
as condições de ar e umidade são diferentes e o qua
dro de poluição se agrava terrivelmente, trazendo
maiores prejuízos para os passageiros e a tripulação.

• Saiba por quê:
• Durante a viagem você sofre contínua exposi

ção aos efeitos nocivos dessa atmosfera poluída.

• O nível d~J!mld-ªcied<l.ar-9ira-em terno de 10 a
LtJ%~tôriiandõ=o extremamente seco. Em terra, esse
nível oscila entre 60 e 95%. Os baixos índices de umi
dade dificultam o trabalho do aparelho respiratório e
mucosas, tornando os poluentes mais irritantes e tóxi
cos.

Justificação

A presente proposta tem como objetivo evitar si
tuações desagradáveis nos vôos domésticos, nacio
nais e internacionais, criadas por pessoas que se em
brtagam durante a viagem. De acordo com informa
ção publicada em nota de um jornal/oca/, segundo o
SNEA - Sindicato Nacional das Empresas Aéreas,
mais de 50% dos problemas a bordo são causados
por passageiros a/coolizados. Um copo de uísque a
30 mil pés de altura equivale a 3 copos, porque a
pressão potencializa o efeito do álcool no organismo,
está informação foi fornecida pela coordenação de
segurança de vOo.

Apesar de ser um problema tão sério e grave,
ainda hoje não há medida que proíba o consumo de-

-bebtda alcoólica nos vôos, e após os diversos fatos
amplamente divulgados pela imprensa, envolvendo
passageiros que, alcoolizados, causaram sérios pro
blemas à tripulação e constrangimento aos demais
passageiros, é imprescindível que se proponha algu
ma medida eficaz.

Nesse sentido, conclamo os nobres Pares a
apoiar o presente projeto de Lei, aprovando a presen
te iniciativa.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu
tado Bispo Wanderval.



PROJETO DE lEI N° 3.210/97

PROJETO DE lEI N° 3.210/97

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas a partir de 24 de março de 1999, por cinco
sessões. Esgotados o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto. .

Sala da Comissão, 31 de março de 1999. - Depu
tado Eloízio Neves Guimarães, Secretário.

Nos termos do art. 119, caput I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 18-8-97, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 1997. - Depu
tado Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.

Parecer Vencedor

Apreciado por este Órgão Técnico na sessão de
17 de novembro último, o Parecer ao Projeto de Lei nO
3.210, de 1997, do Senado Federal, tendo apensos
os PL's nOs 4.192/98, 4.487/98, 4.499/98, 4.520/98,
4.589/96, 4.657/98, 4.683/98,,_ 4.794/98, 172/99,
229/99 e 430/99, pela aprovação da proposição prin
cipal e pela rejeição das demais, foi recusado pelo
Plenário da Comissão.

Conforme preceitua o Regimento Interno, fomos
designada pelo Presidente da Comissão de Seguri
dade Social e Famflia - CSSF - para formular o voto
vencedor.

A maioria dos membros presentes à referida se
ção discordamos dos argumentos então apresenta
dos de que o vício do fumo causa uma dependência
incontrolável que levaria os fumantes a se esconde~

rem em banheiros, o que colocaria em risco a segu
rança do vOa. Não sensibilizaram tampouco as alega~
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se dispersam de forma homogênea pelo ambiente, Espero contar com o apoio dos nobres pares
afetando, também, as áreas reservadas para para a aprovaçao de tão importante projeto.

não-fumantes. Sala das Sessões, 25 de março de 1999. - Depu-
Fumante Passivo tado Inocêncio Oliveira, Llder do PFl.
A exposição continua a essa poluição, vinda de

cigarros alheios, dobra o risco de doenças car-
dracas.

Um estudo, que levou dez anos envolvendo 32
mil enfermeiras, realizado por pesquisadores de Ha
vard, apresentou resultados alarmantes para os fu
mantes passivos: as enfermeiras expostas constan
temente à poluição do tabaco, no trabalho ou em
casa, apresentaram chances 91 % maiores de sofrer
problemas cardracos, enquanto as expostas ocasio
nalmente mostraram esse risco em 58%.

Esses poluentes provocam, também reações
imediatas nas pessoas mais sensrveis, como: dores
de cabeça, irritação ocular, lacrimejamento, coceira,
ardência, espirros, pigarro, tosse irritativa, dificuldade
respiratória, dores no peito e mal-estar.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou
uma campanha agressiva, pedindo maiores restri
ções ao fumo em ambientes fechados de trabalho e
lazer.

As Soluções

As tentativas para modificar essa situação são
complexas.

Uma delas seria elevar o nfvel de umidade do ar
da cabine, mas, para conseguir um aumento de ape
nas 35%, seria necessária a existência de um depósi
to de água pesando mais de uma tonelada, o que é
impraticável.

As aeronaves mais modernas têm capacidade
para 20 trocas de ar a cada hora, mas esta é uma
operação de alto custo. O que ocorre, normalmente, é
a devolução ao ambiente de 40% do ar retirado, pro
vocando a dispersão dos poluentes por toda cabine.
I: o ar "viciado".

Em 1992, a Organização de Aviação Civil Inter
nacional, em conjunto com a lATA e a Organização
Mundial de Saúde, recomendou aos seus 185 mem
bros a proibição total do tabaco em todos os vOas, a
partir de 1°de julho de 1996. O Brasil foi um dos sig-
~~~. .

A Única Saída

Diante desses fatos, é clara a necessidade da
proibição total do fumo nos meios de transporte aé
reo, em todas as viações com qualquer duração, não
apenas na primeira hora de vOa, para a preservação
da saúde de todos.



I - Relatório

o Projeto de Lei n03.210, de 1997, originalmen
te de autoria do Senador Romero Jucá, aprovado por
meio de substitutivo no Senado Federal, prolbe o ato
de fumar em aeronaves nacionais, de transporte pú
blico, em etapas de vôo de duração inferior a duas ho
ras. Nas etapas de maior duração, o fumo será permi
tido na parte traseira da aeronave no espaço destina
do exclusivamente a fumantes. Prevê que o Departa
mento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica,
em conjunto com as empresas de transporte aéreo,
adotem as medidas necessárias para cumprir o dis
posto.

As companhias de transporte aéreo ficam
obrigadas a dar conhecimento aos passageiros da
proibição e das restrições aos fumantes de diferen
tes maneiras. Primeiro, quando da emissão do bi
lhete ou da ordem de passagem, oralmente. No es
paço próprio do bilhete de passagem constarão os
termos da legislação em vigor. No interior da cabine
serão afixados, em locais vislveis, avisos da proibi
ção de fumar ou da separação entre o setor de fu
mantes e o de não-fumantes. Por fim, quando da
exposição das instruções de segurança, de acordo
com a legislação internacional, deverá ser informa
da a norma legal vigente relativa à proibição de fu
mar ou à separação da área para fumantes, segun
do a duração de vôo.

Apensadas a esta proposição tramitam diversas
outras, com propósitos correlatos. O Projeto de Lei nO
4.192, de 1998, agora sob a numeração 430/99, do
Deputado Inocêncio Oliveira, prolbe o uso do fumo a
bordo de aeronave civil transportando passageiros
em vôo comercial regular ou sob regime de fretamen
to.

O Projeto de Lei nO 4.487, de 1998 é de autoria
do ilustre Deputado Wigberto Tartuce. Ele "altera a Lei
nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumi
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agricolas, nos termos do art. 220, da
Constituição Federal". Esta iniciativa altera o parágra
fo 2° do artigo 2° da Lei mencionada, proibindo o uso
de produtos fumlgeros nos veiculos de transporte co
letivo e nas aeronaves, em vôos comerciais regulares
ou não. Acrescenta artigos sobre a fixação de avisos
em locais vislveis no interior dos velculos e aerona
ves informando sobre a proibição de fumar. Propõe a
aplicação de multa pela empresa concessionária do

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famllia, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei nO 3.210/97 e os Projetos de Lei nOs 4.192/98,
4.487/98, 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, apen
sados, nos termos do parecer vencedor da Deputada
Ângela Guadagnin, contra os votos dos Deputados
Almerinda de Carvalho, Vicente Caropreso, Rita Ca
mata, Antônio Palloci e, em separado, da Deputada
Lúcia Vânia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Alceu Collares, Presidente; Airton Roveda, Alme

rinda de Carvalho, Ângela Guadagnin, Antonio Palocei,
Armando Abllio, Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi,
Tarclsio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Jorge, Euler, Morais, Henrique Fon
tana, Jorge Alberto, Jorge Costa, José Carlos Coutinho,
José Unhares, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Lúcia Vâ
nia, Marcondes Gadelha, Marcos de Jesus, Nilton Baia
no, Osmânio Pereira, Pastor Amarfldo, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Renildo Leal, Rita Cama
ta, Sérgio Carvalho, Teté Bezerra, Ursicino Queiroz e
Vicente Caropreso - TItulares; Almeida de Jesus, Anto
nio Joaquim Araújo, Amon Bezerra, Celso Giglio, Costa
Ferreira, Ivânio Guerra, Laire Rosado, Saulo Pedrosa e
Serafim Venzon Suplentes.

, Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999.
Deputado Alceu Collares, Presidente.
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çOes de que tal vedação representaria uma coibição VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA LÚCIA VÂNIA
ao direito de ir e vir dos fumantes.

Entendemos que o direito dos fumantes de faze
rem uso do tabaco na quantidade e proporção que
bem entenderem, desde que maiores de idade e res
ponsáveis por suas saúdes, não pode significar a ex
posição de um grande número de não-fumantes aos
gases exalados durante o ato de fumar.

São fatos conhecidos que a renovação do ar
dentro das aeronaves é lenta, que não há separação
ffsica entre o espaço destinado a fumantes e a
não-fumantes e, sobretudo, que muitos abstêmios do
vicio de fumar são obrigados a viajar na parte de trás
dos aviões em virtude de o número de assentos desti
n~dos a cada uma das 02 categorias nem sempre
corresponder à população de passageiros em um
dado momento.

Diante dessas alegações de mérito, nosso voto
é pela é pela rejeição do Projeto de Lei nO 3.210, de
1997, bem como dos demais a ele apensados.

Sala Comissão, 17 de novembro de 1999. - Depu
tada Ângela Guadagnin, Relatora.
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serviço ao usuário. Remete a fiscalização à autorida- des de saúde pública dedicadas ao tratamento das
de responsável pela concessão do serviço. doenças causadas pelo uso de produtos fumigeros.

O Projeto de Lei nO 172/99, do Deputado Luiz O Projeto de Lei nO 4.657, de 1998 foi apresen-
Moreira, também dispõe sobre as restrições ao uso e tado pelo Deputado Silas Brasileiro. Ele se propõe a
à propaganda de produtos fumigeros, bebidas alc06- alterar os mesmos dispositivos atingidos pelas dema-
licas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, is iniciativas. Altera o § 2° do artigo 2°, vedando o uso
em aeronaves nacionais, inclusive durante vOas inter- dos produtos fumigeros nos veículos de transporte
nacionais, independentemente do tempo de duraçêo coletivo e aeronaves, em vOos comerciais regulares
da viagem e da existência de área isolada destinada ou não. Acrescenta também artigos dispondo sobre a
exclusivamente aos fumantes. Estende também a informação aos passageiros sobre a proibição atra-
proibição aos demais veículos de transporte coletivo vés de fixação de avisos específicos em locais visive-
terrestres, fluviais e maritimos, salvo em área desti- is no interior dos veículos e aeronaves, e a inclusão
nada exclusivamente a esse fim, devidamente isola- do dispositivo legal referente à proibição de fumar nos
da e com arejamento eficiente. No projeto, conside- bilhetes de passagem. Prevê a pena de multa, de va-

. ram-se infratores o usuário do produto e os responsá- lor a ser definido em regulamento, ao usuário infrator,
veis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veiculo a ser aplicada pela empresa concessionária. Atribui a
de comunicação utilizado. fiscalização ao poder concedente, a quem caberá de-

O Projeto de Lei n° 4.499, de 1998, de autoria do terminar a punição para as empresas que deixarem
Deputado Luiz Carlos Haulv também altera a Lei n° de recolher a multa. Remete à regulamentação a for-
9.294. Além das mesmas propostas das iniciativas ma de aplicar o produto da arrecadação das multas.
anteriormente discutidas, estabelece em cinqüenta O Projeto de Lei n04.683, de 1998, do Deputado
por cento do valor da tabela do bilhete o preço da mul- Femando Zuppo, também propõe alterar o § 2° do arti-
ta ao passageiro infrator. No caso da superior, cobra- go 2° vedando o uso dos produtos fumigeros em aero-
da pala autoridade responsável pela concessão do naves, em vOas comerciais domésticos, regulares ou
serviço. O recurso arrecadado será distribuido obe- não e nos veículos de transporte coletivo rodoviário, fer-
decendo à regulamentação, sendo vinte por cento roviário e metroviário em todo o território nacional. Pre-
obrigatoriamente para campanhas de conscientiza- vê ainda a informação sobre esta proibição através de
ção sobre riscos do uso de produtos fumigeros. avisos fixados em locais visiveis no interiordos recintos,

O Projeto de Lei nO 4.520, de 1998, do Deputado yeículos e aeronaves. No caso.de transporte aéreo, a
Jair Bolsonaro propõe alterações para a mesma Lei Informação deve constar dos bilhetes de passagem e
nos mesmos moldes do Projeto anterior. No entanto, ser explicitada quando da exposição das instruções de
determina que o montante arrecadado com as multas segurança. Sujeita a multa o usuário infrator, de acordo
seja repartido nos termos da regulamentação, sendo com a regulamentação, cabendo a fiscalização à autori-
no m!nimo vinte por cento para campanhas publicitá- dade responsável pela concessão dos serviços.
rias sobre os malefícios causados pelo consumo de O nobre Deputado Corioiano Sales, através do PL
produtos fumigeros e no m!nimo quarenta por cento nO 4.794/98, apresentou novamente a sua proposição
para entidades de saúde pública para tratamento das com idêntica redação ao PL n° 4.589/98, jã comentado.
doenças causadas pelo uso de produtos fumigeros. Por fim, também está apensado o PL n0229/99, do

O Projeto de Lei nO 4.589, de 1998, do Deputado Deputado Bispo wanderval, cujo propósito é o de proibir
Coriolano Sales também propõe alterações à Lei n° o consumo de bebidas alcoólicas em vôos nacionais e
9.294, de 1996. Ao modificar o § 2° do artigo 2°, veda internacionais de empresas brasileiras. Remete a regula-
o uso dos produtos fumígeros nas aeronaves, em mentação ao Poder Executivo mais eStipula detenção
vOos comerciais domésticos, regulares ou não, e em pela Policia Federal e multa de três (03) salários minimos
veiculos de transporte coletivo rodoviário, ferroviário ao infrator. Justifica seu objetivo pelo fato de o álcool no
e metroviário em todo o território nacional. Estende organismo, a 30 mil pés de altura, ter seu efeito triplicado
também a proibição de fumar aos vOas internacionais por causa da diferença de pressão, e também pelo fato
que tenham origem ou destino no território nacional, de os passageiros alcoolizados serem responsáveis por
enquanto sobre ele estiverem. Prevê que as adver- cerca de 50% dos problemas a bordo, segundo notícia
tências no interior dos recintos, veiculos e aeronaves do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas.
estejam nas ([nguas portuguesa e inglesa. Quanto à A justificativa de todas estas iniciativas relembra
distribuição dos recursos arrecade dos com as multas, os malefícios do fumo, em especial para os fumantes
destina o minimo de cinqClenta por cento para entida- passivos. Utilizam o alerta da Associação Médica



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Projeto de Lei nll 3.210-A/97 (Apensados os
pis n~ 4.192/98, 4.487/98, 4.499/98, 4.520/98,
4.589/98, 4.657/98, 4.683/98, 4.794/98, 112/99,
229/99 e 430/99).

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 3-12-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1999. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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Brasileira que aponta que a concentração de monóxi- ção no Senado Federal há a indicação de informa-
do de carbono no interior das aeronaves chega a 100 ções do Ministério da Aeronáutica que asseguram
partes por milhão, quando o padrão aceitável seria que o ar de uma aeronave e de muito melhor qualida-
apenas de 9 partes por milhao. No caso das aerona- de do que aquele de ambientes terrestres fechados.
ves, o suprimento de oxigênio é reduzido. A umidade Sabe-se que a maioria dos vôos domésticos -
relativa do ar gira em torno de 10 a 20%, o que dificul- cerca de 80% - têm uma duração de até duas horas.
ta o funcionamento do aparelho respiratório. Os siste- O Projeto de Lei aprovado no Senado proibiu o ato de
mas de ar condicionado reutilizam cerca de 50% do ar fumar, em etapas de vôo de duração igualou inferior
retirado da cabine. O ar fica saturado de monóxido de a duas horas, após exaustivo levantamento dos fato-
carbono, nicotina e outras substâncias nocivas. Em res de ordem a favor e contra a proibição total.
ambientes fechados e secos, como é o caso das cabi- Nesse sentido, o Projeto de Lei aprovado no Se-
nes de avião, o maleffcio torna-se ainda mais concen- nado Federal foi ponderado, ao levar em conta a reali-
trado. Assim, quando maior a duração da viagem, dade e a complexidade desta questão e não exacer-
maioros riscos para os passageiros. O simples desig- bar um disciplinamento que causaria muitos proble-
nação de fileiras para fumantes e não-fumantes não mas. Não podemos coibir um cidadão de ir e vir, ape-
garante a proteção e isolamento desejados. É neces- nas porque é fumante.
sário .que ~ divisão entre os ~ois setores seja uma A proibição de fumar pelo perfodo de duas ho-
barreira frSlca, e não apenas virtual. ras e a localização dos fumantes na parte posterior do

Estas proposições serão apreciadas pelas Comis- aparelho deu equilfbrio à proposição. Isto porque, se-
sões de Seguridade Social e Familia, Viação e Trans- gundo as especificações técnicas, a renovação do ar
portes e de Constituição e Justiça e de Redação. Não durante a viagem se realiza sempre no sentido da
foram apresentadas emendas no prazo regimental. frente para trás das aeronaves. Assim, o ar viciado

11 _ V t passa muito pouco pelos não fumantes sendo o seu
o o incômodo bastante minimizado.

A permissão do uso do tabaco em aeronaves e A proibição de servir bebidas alcoólicas nas aero-
outros meios de transporte coletivo deve ser objeto naves parece da mesma radicalidade. Não se pode pri-
de medidas cada vez mais restritivas para proteger a var um cidadão de saborear seu vinho, ou outra bebida
saúde dos que não fumam. É injusto afetar o qualquer, apenas porque alguns não se controlam e cau-
não-fumante com os maleffcios dos subprodutos da sam e!'0b!emas. Não podendo legislar p~Iª$_exce-çOes.

-combustão do "fumo. A importância destã-tuta-pode- Diante do exposto, apesar de entendermos o pro-
ser avaliada pela quantidade de iniciativas apensa- pósito positivo de todas as proposições, manifesta-
das com propósitos semelhantes. mo-nos pela rejeição dos PLs apensados, e pela apro-

Não obstante, a questão apresenta-se um tanto vação do PL n03.21 0/97 de origem do Senado Federal.
mais critica e delicada não comportando decisões de Sala da Comissão, 23 de junho de 1999. - Depu-
caráter tão radical como as propostas. A proibição to- tada Lúcia Vânia.
tal do ato de fumar, em vôos de qualquer duração,
apresenta implicações de outra ordem que não as de
natureza sanitária.

Devemos considerar que o hábito de fumar é
um vicio e, para a maioria, de dificil controle. Na medi
da em que a grande maioria dos tabagistas depende
da nicotina e que a meia-vida desta substância é de
uma hora e meia, boa parte deles, em vôos de maior
duração ver-se-á tentada a fumar. Para escapar da
sindrome de abstinência buscarão esconder-se nos
banheiros, ou escapar de alguma forma à vigilância
dos comissários, o que poderá gerar situações de ris
cos à segurança do vôo, riscos estes evitáveis se não
houvesse a proibição tão inflexfvel. Todos os passa
geiros a bordo das aeronaves se submeteriam a um
risco talvez maior do que aquele conseqüente da fu
maça do cigarro. No parecer que aprovou a proposi-
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1- Relatório

o projeto de lei que ora nos chega para relatar
pretende estabelecer a proibição de fumar nas ae
ronaves nacionais de transporte público, em etapas
de vOa com duraçao igualou inferior a duas horas.
Nas etapas que superem tal duração, o projeto per
mite fumar cigarros, reservando para os fumantes
os assentos localizados na parte traseira da aero
nave.

A proposta incumbe o Departamento Nacional
de Aviaçao Civil, em conjunto com as empresas aére
as, da tomqda de medidas necessárias ao cumpri
mento da proibição. As companhias aéreas ficam in
cumbidas, também, de informar os passageiros acer
ca da proibição de fumar, informação esta que deve
constar dos bilhetes de passagem, de avisos afixados
no interior das aeronaves e das instruções de segu
rança transmitidas oralmente aos passageiros no ini
cio de cada etapa de vOa.

Oriundo do Senado Federal, onde foi apresen
tado em 1995 pelo Senador Romera Jucã, o projeto
de lei em questão foi-nos enviado para revisão, nos
termos do art. 65 da Constituiçao Federal. No curso
de sua tramitação nesta Casa, recebeu a apensação
de outras onze proposições, a saber:

1. PL n° 4.192/98, do Sr. Inocêncio de Oliveira,
que "prolbe o fumo a bordo de aeronave civil";

2. PL nO 4.487/98, do Sr. Wigberto Tartuce, que
"altera a Lei n° 9.294, de 15 de julho de 1996, que
"dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumlgeros (sic), bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrlcolas, nos termos
do art. 220, da Constituição Federal";

3. PL n° 4.499/98, do Sr. Luiz Carlos Hauly, com
ementa idêntica à da proposiçêO anterior;

4. PL nO 4.520/98, do Sr. Jair Bolsonaro, com
ementa idêntica à da proposição anterior;

5. PL nO 4.589/98, do Sr. Coriolano Sales, com
ementa idêntica à da proposição anterior;

6. PL n° 4.657/98, do Sr. Silas Brasileiro, com
ementa idêntica à da proposição anterior;

7. PL nO 4.683/98, do Sr. Fernando Zuppo, que
"altera a Lei n09.294, de 15 de julho de 1996, que "dis
põe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumlgeros (sic), bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrlcolas, nos termos
do art. 220, da Constituição Federal", e dá outras pro
vidências";

8. PL nO 4.794/98, do Sr. Coriolano Sales, igual
ao PL nO 4.589/98, do mesmo autor;

9. PL nO 172/99, do Sr. Luiz Moreira, que "altera
a Lei n09.294, de 15 de julho de 1996, que "dispOe sa
bre as restriçOes ao uso e à propaganda de produtos
fumlgeros (sic), bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrlcolas";

10. PL nO 229/99, do Sr. Bispo Wanderval, que
"dispõe sobre a proibição de consumo de bebidas al
coólicas em vOas nacionais e internacionais de em
presas brasileiras"; e

11. PL nO 430/99, do Sr. Inocêncio de Oliveira,
igual ao PL nO 4.192/98, do mesmo autor.

De forma geral, os projetos apensados preten
dem vedar por completo o uso de cigarros, cigarri
lhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro pro
duto fumlfero (sic), derivado ou não do tabaco, nos
veiculas de transporte coletivo de transporte terres
tre e nas aeronaves, em vôos comerciais domésti
cos regulares ou não. O PL nO 172/99 admite o uso
do fumo em velculos de transporte coletivo terres
tres, fluviais e marltimos, se for posslvel isolar área
exclusiva e com arejamento suficiente. As proposi
ções, a exemplo do projeto principal, preveêm a ne
cessidade de informar aos passageiras sobre a proi
bição e estabelecem sanções para o caso de des
cumprimento da mediâa

Como exceção, merece destaque o PL nO
229/99, que focaliza a questão da proibição do for
necimento e do consumo de bebidas alcoólicas em
vOas nacionais e internacionais de empresas brasi
leiras. O texto prevê a detenção do passageiro in
frator pela policia federal e multa de três salários
mlnimos.

Encaminhado para apreciação da Comissão de
Seguridade Social e Famllia, o projeto de lei em foco
e seus apensos foram rejeitados-,_nos t~rnQS de pare
cer vencedor da Deputada Ângela Guadagnin.

Nesta Comissão, decorrido o prazo regimental
não foram apresentadas emendas.

~ o relatório.

11- Voto do Relator

O significativo número de proposições sobre o
tema dá uma boa medida da preocupação que permeia
a sociedade brasileira e que, naturalmente, encontra na
atuação parlamentar uma forma de expressão. Trata-se
da questão da proteção da saúde dos não-fumantes,
submetidos aos efeitos nocivos da fumaça gerada pelo
uso do fumo em ambientes fechados.



1 MP 2.000-15, de 11 de abril de 2000, que, entre outros assun
tos, trata de questões relativas ao Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2 Decreto n° 3.157, de 29 de agosto de 1999, que dá nova reda
ção ao art. 5° do Decreto nO 2.108, de 1° de outubro de 1996, que
por sua vez regulamenta a citada Lei n° 9.294/96.

Por todas essas considerações, em 1998, a
Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul,
em ação impetrada pelo Ministério Público, posicio
nou-se pela proibição do fumo em todas as aerona
ves civis brasileiras, inclusive durante vOas interna
cionais, até que as mesmas venham a dispor de
áreas exclusivas para fumantes. Ao que tudo indica,
a proibição vem sendo cumprida pelas empresas de
transportes sem maiores problemas.

Em agosto de 1999, o Governo Federal editou
medida provisória que altera o § 2D do art. 2D da Lei nO
9.294/96, vedando o uso de produtos fumlgenos em
aeronaves e veículos de transporte coletivo. Essa
medida provisória ainda não foi votada, tendo sua úl
tima reedição publicada em 12 de abril do corrente
anal. Também em agosto de 1999, foi publicado um
decret02 que condiciona o uso do fumo à existência,
nos referidos meios de transporte, de área exclusiva
mente destinada aos fumantes, separada daquela
destinada aos não-fumantes por qualquer meio ou re
curso eficiente que impeça a transposição da fumaça,
o que parece ser economicamente inviável, pelo me
nos em alguns casos.

Diante desses avanços, o texto do PL nO
3.210-A/97 parece anacrOnico e descabido. Afinal,
depois de termos chegado ao ponto de conseguir
uma proibição total do uso de produtos fumlgeros a
bordo das aeronaves, permitir o fumo após decorri
das duas horas de vOa configura um retrocesso.
Ademais, a proposição ignora a existência da Lei n°
9.294/96, que trata do mesmo assunto, e refere-se
apenas a aeronaves, deixando uma lacuna quanto
aos demais veículos de transporte. Foi o que enten
deu a Comissão de Seguridade Social e Família,
que nos precedeu na análise e acabou optando por
rejeitar o projeto e seus apensos.
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Ao disciplinar o uso de produtos fumigeros em técnico, as implicações relativas à segurança da vi-
ambientes fechados, a Lei n° 9.294, de 15 de julho de agem. Pontas de cigarro nos toaletes constituem
1996, representou o alinhamento da legislação brasi- um permanente risco de incêndio a bordo, como to-
leira com a tendência internacional de impor limites à dos sabemos. Dados da Associação Médica Brasi-
prática do tabagismo em locais onde a renovação do leira informam, ainda, que a concentração de mo-
ar não se faz de forma adequada. Em seu art. 2°, nóxido de carbono em altos niveis afeta a acuidade
essa lei proibe o consumo de produtos fumigeros em visual, prejudicando sensivelmente as condições de
geral, derivados ou não do tabaco, em "recinto coleti- visibilidade dos pilotos.
vo, privado ou público, salvo em área destinada ex
clusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conven iente".

Incompreensivelmente, no entanto, o § 2° do
mesmo artigo permite o uso dos referidos produtos
fumigenos nas aeronaves e veiculos de transporte
coletivo, depois de decorrida uma hora de viagem e
em parte especialmente reservada aos fumantes.
Trata-se, sem dúvida, de um contra-senso. Ainda que
sejam reservados assentos para fumantes e
não-fumantes, o devido isolamento dessas áreas é
virtualmente impossível, fazendo com que a fumaça
gerada pelos cigarros alcance todo o interior do vei
culo ou aeronave. Além disso, o arejamento não é fei
to de forma conveniente, considerando que o uso de
sistemas de ar condicionado é uma constante nas ae
ronaves e está bastante disseminado mesmo nos
transportes terrestres.

Conforme já foi exaustivamente exposto nas
justificações das proposições apensadas, o siste
ma de condicionamento de ar utilizado nas aerona
ves devolvem para o interior da cabine cerca de
40% do ar retirado e, a despeito da filtragem reali
zada, não há condições técnicas que permitam ga
rantir a perfeita qualidade do ar reutilizado, que nor
malmente apresenta-se com elevado indice de mo
nóxido de carbono. A renovação completa do ar da
cabine, por seu turno, significa um aumento do con
sumo de combustfvel da aeronave, com diminuição
da autonomia de vOa e, naturalmente, aumento de
custos. Guardadas as devidas proporções, a situa
ção nos Onibus é bastante parecida, uma vez que a
maioria deles utiliza-se de sistema de ar condicio
nado. Já nos veiculos de transporte ferroviário e
metroviário, por exemplo, a separação poderia ser
viabilizada de forma mais fácil.

São muitos os danos provocados à saúde dos
não-fumantes pela exposição a uma atmosfera
com alto grau de concentração de fumaça: dores de
cabeça, irritação rios olhos, rinites e dificuldades
respiratórias, a curto prazo, e aumento dos riscos
de câncer e de doenças cardiovasculares, a longo
prazo. Além disso, temos que levar em conta, por li
garem-se diretamente à competência deste órgão



Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho
de 1996, de forma a determinar a proibi
ção do uso de produtos fumigenos a bor·
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Não obstante, entendemos que a matéria ainda do de aeronaves e veículos de transporte
pode ser melhor disciplinada. A despeito da existência coletivo e dá outras providências.
de jurisprudência sobre o assunto e da edição de me- O C N . I d t·
dida provisória, consideramos que a apreciação des- o~gresso. aCiona ~cr: a. .
ses projetos configura uma boa oportunidade para Art. 1 Esta ,!e~ altera a Lei n 9.29~, de 15 de JU-
consolidar os dispositivos no corpo da Lei nO 9.294/96. lho de 1996, que dispõe sobre,as rest~lções a? uso e
Além disso, não existe, até agora, previsão de sanção à pr?paganda.de produtos fam~gero (SIC), b~bldas al-
em caso de descumprimento da proibição, o que nos coóllcas, medlcamentos,oterapl~s e defensIvos a.gr~-
parece importante para a eficácia da medida Assim colas, nos termos do § 4 do artigo 220 da ConstltUl-
optamos por rejeitar o PL nO 3.210-Al97, ap~ovando: ção Federal", de for~a a deter~inar a proibição do
no entanto, o conjunto de seus apensos, à exceção do uso de produtos fumlgenos, derl~ados ou nao do ta-
PL n° 229/99, na forma de um substitutivo. baco: a bordo.de aero.naves e ~elculos de transpo~e

A ,,!!l f't PL ° 229/99 d d coletrvo, definindo meIos para Informação do usuáriO
exceY'"'o el a ao n apensa o e- d t rt õ .

v~-se ao fato do m~smo tratar.de ~ma'forma que ~on- mOeSnt~a2:p~0~~ :o~anç es em caso de descumpn-
slderamos excessivamente Simplista a questão dos ~ ç° ° . ° .
distúrbios causados a bordo por passageiros alcooli- Art. 2 O § 2 do a~. 2 da LeI n 9.29:4, de 15 deJU-
zados. De fato, problemas eventualmente aconte- lho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
cem, porém, a mera proibição de fornecimento e con- "Art. 2° .
sumo de bebidas alcoólicas provavelmente não con- .
seguirá surtir bom efeito, uma vez que o passageiro § 2° E vedado o uso dos produtos fu-
pode embarcar já alcoolizado. mígenos mencionados no caput nas aerona-

O substitutivo que ora oferecemos reúne, ao ves, em vOos comerciais regulares ou não,
nosso ver, as qualidades de cada iniciativa: prevê a e nos veículos de transporte coletivo rodo-
necessidade de informar-se ao usuário acerca da viário, ferro viário, metroviário e hidroviário,
proibição, impõe multas tanto para o fumante infrator em todo o território naciona!.' (NR)
como para a empresa que deixar de tomar as provi- Art. 2° O art. 2° da Lei n°9.294, de 15 de julho de
dências cabíveis para garantir o cumprimento da lei, 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°-A:
bem como dispõe sobre a destinação do montante ar- "Art. 2° ..
recadado com as multas eventualmente aplicadas. .. .

Por oportuno, estamos propondo também a corre- .
ção de um equívoco de redação presente na Lei n° § 2°-A No caso dos veículos de trans-
9.294/96: trata-se do uso indevido da expressão "fumlge- porte coletivo ferroviárIo, metroviário e hi-
re", que não existe. O correto seria "fumfgeno", que signi- droviário, não se aplicará a proibição de que
fica "aquilo que produz fumo ou fumaça", ou ainda "fumí- trata o parágrafo anterior se houver nesses
fero", que significa "fumoso ou aquilo que lança fumo". verculos área exclusiva para fumantes, com

Diante do exposto, votamos pela rejeição quan- arejamento suficiente e devidamente isolada
to ao mérito do PL nO 3.210-A/97 e do PL nO 229/99 e da área de nêO-fumantes por qualquer meio
pela aprovação na forma do Substitutivo em anexo que impeça a disseminação da fumaça."
das demais proposições, a saber: PL n° 4.192/98, PL Art. 3° Acrescente-se o seguinte art. 2°-A à Lei
nO 4.487198, PL nO 4.499/98, PL nO 4.520/98, PL nO nO 9.294, de 15 de julho de 1996:
4.589/98, PL nO 4.657/98, PL nO 4.683/98, PL nO "Art. 2°-A Os usuários dos serviços de
4794/98, PL n° 172199 e PL n° 430/99. transportes devem ser informados acerca

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu- da proibição de que trata o § 2° do art. 2°
tado Neuton Lima, Relator. mediante avisos, escritos em português, es-

SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI N0 panhol e inglês, impressos nos bilhetes de
4.192/98, 4.487/98, 4.499/98,4.520/98, 4.589/98, passagem e afixados em locais visíveis no in-
4.657/98, 4.683/98, 4794198, 172/99 e 430/99, terior dos respectivos veículos e aeronaves.
Apensos. "Parágrafo único. No caso do transpor-

te aéreo, as empresas concessIonárias do
serviço deverão, adicionalmente, informar
os passageiros acerca do dispositivo legal
relativo à proibição de fumar quando da ex-



"Art. 2° .

§ 2° É vedado o uso dos produtos fu
migenos mencionados no caput nas aerona
ves, em vOos comerciais regulares ou não,
e nos veículos de transporte coletivo rodo
viário, ferroviário, metroviário e hidroviário,
em todo o território nacional." (NR)

Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho
de 1996, de forma a determinar a proibi
ção do uso de produtos fumígenos a bor
do de aeronaves e veículos de transporte
coletivo e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho
de 1996, que "dispõe sobre as restrições ao uso e à pro
paganda de produtos fumígeros (sic), bebidas alcoóli
cas, medicamentos, terapias e defensivos agl'icolas,
nos termos do § 4° do artigo 220 da Constituição Fede
ral", de forma a determinar a proibição do uso de' produ
tos fumfgenos, derivados ou não do tabaco, a bordo de
aeronaves e veiculas de transporte coletivo, definindo
meios para informação do usuário dos transportes e
sanções em caso de descumprimento da proit,ição.

Art. 2° O § 2° do art. 2° da Lei n° 9.294, de 15 de
julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.210-A/97

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a par
tir de 15-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto e nem
aos seus apensados.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2000. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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posição das instruções de segurança exigi- 1/1- Parecer da Comissão
da pela legislação internacional." "

Art. 40 Acrescente-se o seguinte art. 90-A à Lei . A ?o~lssão .de Vlaç~o e :r~nsporte~, em reu-
nO 9.294 de 15 de julho de 1996: mão ~rdlnána r~allzada hOJe, rejeitou unammemente

, o Projeto de LeI n03.210-A/97 e o de nO 229/99, apen-
"Art. 9° - A O descumprimento do dis- sado, e aprovou, com substitutivo, os de nOs 4.192/98,

posto nos §§ 2° e 2°-A do art. 2° desta lei 4.487/98, 4.499/98, 4.520/98, 4.589/98, 4.657/98,
" sujeita o usuário de produtos fumígenos: 4.683/98,4.794/98,172/99 e 430/99, apensados, nos
1- ao pagam~n~o de multa, nos termos do regu- termos do parecer do relator, Deputado Neuton Lima.

lamento, em valor mmlmo correspondente ao preçode. '.
tabela do bilhete de passagem relativo ao trecho em Estiveram presente~ os seguintes. D~putados.
que ocorrer a infração, a ser aplicada pela empresa Barbosa Neto - Presidente, João RIbeIro e Pedro
concessionária ou permissionária do serviço; Fernandes - Vice-Presidentes, Chico da Princesa, Dui-

"li - ao desembarque do veiculo, na lia Pisaneschi, MárioNegromonte, Pedro Chaves, Ro-
primeira escala da viagem, em caso de in- meu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio Reis, Alberto Mou-
sistência. rão, Domiciano Cabral, Eunicio Oliveira, João Henrique,

§ 1° Caso a empresa deixe de aplicar José Chaves, Eliseu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neu-
a penalidade de que trata o caput, sujei- ton Lima, Oscar Andrade, Damião Feliciano, Fernando
tar-se-á ao pagamento de multa em valor Marroni, João Cóser, Marcos Afonso, Philemon Rodri-
dez vezes superior, a ser aplicada pela au- gues, Raimundo Santos, Gonzaga Patriota, Eujácio Si-
toridade responsável para concessão ou mães, Edinho Araújo, Dr. Helena, Carlos Dunga, Paulo
permissão do serviço. Braga, Márcio Matos, João Tota e Ollmpio Pires.

§ 2° O produto da arrecadação das mul- Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu-
tas será repartido nos termos da regulamen- tado Barbosa Neto, Presidente
tação, observados os seguintes critérios: SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

"I - minimo de trinta por cento destina
do a entidades de saúde pública dedicadas
ao tratamento das doenças causadas pelo
uso de produtos fumigenos;

"li - minimo de vinte por cento desti
nado a campanhas publicitárias que advir
tam sobre os malefícios causados pelo con
sumo de produtos fumigenos."

Art. 5° Substitua-se na Lei nO 9.294, de
15 de julho de 1996, a expressão "famigero",
onde ocorrer, pela expressão "fumigeno".

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Depu
tado Neuton Lima, Relator.



"Projeto inicial publicado no DCD de 13-8-97

- parecer da Comissão de Viação e Transpor
tes publicado no OCO de 27-8-98

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
ComissOes - de prazo para apresentação de emendas,
a partirde 15 dejunho de 1998, porcinco sessões. Esgo
tado o prazo não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de junho de 1998. - Elo(
zio Neves Guimarães, Secretário.

§ 2°-A No caso dos veiculas de trans
porte coletivo ferroviário, metroviário e hidro
viário, não se aplicará a proibição de que tra
ta o parágrafo anterior se houver nesses vei
culas área exclusiva para fumantes, com
arejamento suficiente e devidamente isolada
da área de não-fumanteomissão De Seguri
dade Social E Famflias por qualquer meio
que impeça a disseminação de fumaça."

Art. 4° Acrescente-se o seguinte art. 2°-A à Lei
nO 9.294, de 15 de julho de 1996:

nArt. 2° - A Os usuários dos serviços de
transportes devem ser informados acerca da
proibição de que trata o § 2° do art. 2°, medi
ante avisos, escritos em português, espanhol
e inglês, impressos nos bilhetes de passagem
e afixados em locais vislveis no interior dos
respectivos veiculas e aeronaves.

Parágrafo único. No caso do transpor
te aéreo, as empresas concessionárias do
serviço deverão, adicionalmente, informar
os passageiros acerca do dispositivo legal
relativo à proibição de fumar quando da ex
posição das instruções de segurança exigi
da pela legislação internacional."

Art. 5° Acrescente-se o seguinte art. 9°-A à Lei
n° 9.294, de 15 de julho de 1996:

"Art. 9°-A O descumprimento do dis
posto nos §§ 2° e 2°_A do art. 2° desta lei
sujeita o usuário de produtos fumlgenos:

I - ao pagamento de multa, nos termos
do regulamento, em valor mlnimo corres
pondente ao preço de tabela do bilhete de
passagem relativo ao trecho em que ocorrer
a infração, a ser aplicada pela empresa con
cessionária ou permissionária do serviço;

11 - ao desembarque do veiculo, na prime
ira escala da viagem, em caso de insistência.

§ 1° O caso a empresa deixe de aplicar a
penalidade de que trata o caput, sujeitar-se-á
ao pagamento de multa em valor dez vezes su
perior, a ser aplicada pela autoridade responsá
vel para concessão ou permissão do serviço.

§ 2° O produto da arrecadação das
multas será repartido nos termos da regula
mentaçao, observados os seguintes critérios:

I - mlnimo de trinta por cento destina
do a entidades de saúde pública dedicadas
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Art. 3° O art. 2° da Lei n09.294, de 15 de julho de ao tratamento das doenças causadas pelo
1996. passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°-A: uso de produtos fumlgenos;

"Art. 2° 11 - mlnimo de vinte por cento destina-
do a campanhas publicitárias que advirtam
sobre os maleflcios causados pelo consumo
de produtos fumlgenos."

Art. 6°. Substitua-se na Lei n09.294, de 15 deju
lho de 1996, a expressão "fumlgero", onde ocorrer,
pela expressão "fumigeno".

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.453-8, DE 1997
(Do Sr. Serafim Venzon)

Obriga as agências de viagem e turis
mo a fazer seguro para seus clientes e dã
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Viação e Transportes, pela
rejeição, contra os votos dos Deputados
Duilio Pisaneschi e Philemon Rodrigues,
cujo parecer passou a constituir voto em
separado (relator: Dep. Lael Varella); e da
Comissão de Seguridade Social e Familia,
pela rejeição (Relator: Dep. José Unhares).

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; de Seguridade Social e Faml/ía; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 1/.)
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Brasília, 11 de março de 1999 COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

Exce\entrssimo Senhor TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Brasília/DF Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

Senhor Presidente, determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de

Com os meus cordiais cumprimentos, em con- emendas, a partir de 27 de maio de 1999, por cinco
formidade com o artigo 105, Parágrafo Único do Regi- sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito, a emendas ao projeto.
Vossa Excelência, o desarquivamento dos Projetos
de Leis, Propostas de Emendas à Constituição de mi- Sala da Comissão, 8 de junho de 1999. - Eloi·

zio Neves Guimarães, Secretário.nha autoria, conforme relação abaixo.

PEC 415/1996 PL 2496/1996 PL 2739/1997 PL 4123/1998

PEC 422/1996 PL 2497/1996 PL 3083/1997 PL 4297/1998

PEC 423/1996 PL 2500/1996 PL 3153/1997 PL 4299/1998

PEC 424/1996 PL 2530/1996 PL 3200/1997 PL 4328/1998

PEC 425/1996 PL 2531/1996 PL 3250/1997 PL 4556/1998

PEC 467/1997 PL 2532/1996 PL 3453/1997 PL 4577/1998

PEC 490/1997 PL 2534/1996 PL 3621/1997 PL 4721/1998

PEC 507/1997 PL 2542/1996 PL 371311997 PL 486611998

PL 1950/1996 PL 256911996 PL 387111997 PLP 25611999

PL 245111996 PL 257011996 PL 396811997

PL 2459/1996 PL 2705/1997 PL 4059/1998

Certo do acolhimento, esperando contar com o
apoio de Vossa Senhoria ao pleito, externo votos de
elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente, - Serafim Venzon, Deputado
Federal.

DESPACHO DO PRESIDENTE
O nobre Deputado Serafim Venzon formulou, em

11 de março do corrente ano, requerimento de desar
quivamento de proposições de sua au~oria, com fulcro
no art. 105, parágrafo único do Regimento Interno.

No tocante à matéria, defiro, presente os requi
sitos constantes do art. 105 do RICO, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PEC 415/96; PEC
422/96; PEC 423/96; PEC 424/96; PEC 425/96; PEC
467/97; PEC 490/97; PEC 507/97; PL 1950/96; PL
2451/96; PL 2459/96; PL 2496/96; PL 2497/96; PL
2500/96; PL 2530/96: PL 2531/96; PL 2532/96; PL
2534/96; PL 2542/96; PL 2569/96: PL 2570/96; PL
2705/97; PL 2739/97; PL 3083/97; PL 3153/97; PL
3200/97; PL 3250/97; PL 3453/97; PL 3621/97; PL
3713/97; PL 3871/97; PL 3968/97; PL 4059/98; PL
4123/98; PL 4297/98; PL 4299/98; PL 4328/98; PL
4556/98; PL 4577/98; PL 4721/98; PL 4866/98; PLP
256/99. Publique-se.

Brasllia, 11 de março de 1999, - Michel Temer,
Presidente

I - Relatório

O Projeto de Lei n03.453, de 1997. de autoria do
ilustre Deputado Serafim Venzon, propõe que as
agências de turismo e as agências de viagens sejam
obrigadas a fazerem seguro para seus clientes quan
do da venda de passagens ou promoção de excur
sões.

Determina, também, que as agências de turis
mo sejam responsáveis pelo transporte de ida e volta
de seus clientes nas excursões ou passeios que pro
moverem.

O Projeto não recebeu emendas e cabe-nos,
nesta Comissão de Seguridade Social e Famllia, ana
lisar a questão nos termos regimentais.

11 - Voto do Relator

Não obstante a louvável intenção do autor do
projeto sob comento em buscar um meio de segurar e
preteger os viajantes e passageiros que utilizam
transportes coletivos, terrestre, marftime-eu-aéreG-;
para turismo·ou outros fins, temos algumas consíde
rações que devem ser levadas a reflexão e serviram
de base para nossa tomada de decisão.

Primeiramente devemos levar em conta o inte
resse do próprio usuário do serviço. É óbvio que ao
instituir-se um seguro obrigatório o consumi
dor-viajante é quem vai arcar com seu custo, a exem
plo do que já ocorre hoje em dia com o seguro obriga
tório que é pago anualmente pelos proprietários de
vefculos automotores e que, na maioria das vezes,
não é utilizado nos casos de acidentes por quem de
direito ou convertido em algum beneffcio para o usuá
rio que compulsoriamente teve de contribuir.

Por outro lado, os seguros contra roubos ou aci
dentes com automóveís, feitos por livre e espontânea
vontade e podendo o segurado escolher a companhia
que melhores condições lhe ofereça, tem trazido
bons resultados, excetuando-se eventuais problemas
que ocorrem em qualquer relação comercial, tanto



Art. 20 Ficam mantidos os parágrafos 1° e 2° e
acrescido de um parágrafo 3° ao art. 30 da Lei nO

7.986 de 28 de dezembro de 1989, com a se-galnte
redação:

§ 30 Para efeito da Concessão de Benefício de
que trata esta Lei. e tendo em vista a omissão sobre o
limite de idade para obtenção do referido Benefício,
poderão pleiteá-lo os seringueiros nascidos até o ano
de 1932.

Art. 3° Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

1- Projeto Inicial
11 - Projetos apensados: PLS 144/99, 668/99 e
2.094/99
111 - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

O Congresso Nacional decreta:
ArtJ o O artigo-3.° da-Lei-n~ ~986 de-dezembro

de 1989, passa a ter a seguinte redação:
A comprovação da efetiva prestação de servi

ços nos Seringais da Região Amazônica, a que alude
o art. 3° da presente Lei. far-se-á perante os Órgãos
do Ministério da Previdência Social, por todos os mei
os admitidos em direito, inclusive a justificação admi
nistrativa ou judicial através de provas cabíveisna
Lei.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reu~ião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto de Lei na 3.453-A/97, nos termos do
parecer do Relator, Deputado José Unhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua
dagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antônio Palocci,
Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnaldo Faria de
Sá, Carlos Mosconi, Celcíta Pinheiro, Costa Ferreira,
Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo
Seabra, Euler Morais, IIdefonço Cordeiro, Jandira
Feghali, João Fassarella, Jorge Costa, José Carlos
Coutinho, José Unhares. Lavoisier Maia, Lídia Qui
nan, Nilton Baiano, Pedro Canedo, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Ricarte de Freitas, Rita
Camata, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Be
zerra e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro Presidente.
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~ara as companhias seguradoras como para os usuá- ·PROJETO DE LEI N° 3 688-A DE 1997
nos • ,. (Do Sr. Pauderney Avelino)

Dessa forma, acreditamos que seria melhor ofe-
recer-se aos viajantes, peja agência de viagem ou Altera a redação do caput e acres-
pela própria empresa de transporte. opções de com- centa § 3° ao art. 32 da Lei nO 7.986, de 28
panhias seguradoras e modalidades de seguro para de dezembro de 1989, que regulamenta a
que, por iniciativa e decisão próprias, o usuário possa concessão de beneficio prevista no art.
escolher a alternativa que melhor se adapte à sua ne- 54 do Ato das Disposições Constitucio-
cessidade e possibilidade de pagamento. nais Transitórias; tendo parecer da Co-

Outrossim, lembramos que as empresas de trans- missão de Seguridade Social e Familla
porte rodoviário já cobram, juntamente com o preço do pela rejeição deste e aprovação dos de
bilhete, um valor referente a seguro para o passageiro, nOs 144/99,668/99 e 2.094199, apensados,
e ~s companhias de transporte aéreo têm porobrigaçt!lo com substitutivo (relator: Dep. José LI-
a Indenização das vítimas em caso de acidentes. nhares).

Também. a obrigação das agências de viagem (Às Comissões de Seguridade Social e
contratarem seguro nos parece descabida, pois não Famflia; e de Constituição e Justiça e de
são elas quem efetivamente farão o transporte, sua Redação (art. 54) - art. 24. 11.)

função é de prestador de serviço, intermediando a SUMÁRIO
venda de passagens e outros serviços entre o consu
midor e transportadores, hotéis, etc. O que poderiam
fazer, como já mencionamos, é oferecer ao usuário a
possibilidade de contratar um seguro, agindo também
como intermediadora entre o consumidor e determi
nada companhia de seguros.

Diante do exposto somos pela rejeição do Proje
to de Lei n' 3.453, de 1997.

Sala da Comissão, 22 de outubro de 1999. - Depu
tado José Unhares, Relator.
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Justificação

Exposição de motivos que acompa
nha o anteprojeto de Lei que propõe alte
ração na redação do Caput e acrescenta
o parágrafo 3° da Lei nO 7.986189, de 28
de dezembro de 1989.

Art. 54. das Disposições Constitucionais Transi
tórias da Constituição Federal contempla com uma
pensão mensal vitalícia no valor de dois (2) salários
mínimos, àqueles que contribuíram com o esforço de
guerra na produção de Borracha nos Seringais da
Amazônia, sem contudo especificar o limite de idade
para obtenção da referida pensão, e, com isso, veio
prejudicar milhares de seringueiros que trabalharam
na produção de borracha durante a época da 2. Guer
ra Mundial, quando tinham eles 13 anos de idade e,
agora em 1997, completam 65 anos.

A Lei n° 7.986/89 de 28 de dezembro de 1989,
regulamentou a concessão do benefício estatuindo-a
no Artigo 3°. Prevê que a comprovação efetiva da
prestação de serviços será feita perante os Órgãos da
Previdência Social por meios de provas admitidos em
direito, inclusive a justificação administrativa judicial.

Os que não possuem a prova plena, qual seja, a
documental, ou que não figure na Listagem elaborada
pelo Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, são obriga
dos a recorrer à Justificação Administrativa ou Judici
al. E a produção dessas provas tem sido um obstácu
lo quase que instransponível, senão vejamos:

a) No primeiro caso, isto é, a Justificação Admi
nistrativa, o INSS exige para admissibilidade do pedi
do início de prova material. Aí esbarram-se todos,
porque ninguém dispõe de documentos da época da
28 Guerra Mundial (1939 a 1945), não só pelo fato de
ser um ato usual naquele período, como também, o
desaparecimento de alguns borrões adotados pelos
seringalistas para anotação da produção de borra
cha, corrordos ao longo desses mais de 50 anos.

b) No segundo caso, a Justificativa Judicial, so
mente pode ser proposto na capital pelo Ministério
Público Federal. No Amazonas, as três (3) Varas da
Justiça Federal estão abarrotadas de processos e
quase não existe esperança de se conseguir pauta
para as Audiências de Justificação dos ex-soldados
da borracha.

Para se ter uma idéia, no decÍJrso de 12 (doze)
meses, apenas vinte e sete (27) audiências foram re
alizadas no ano corrente (1997), do total de aproxi

. madamente 4.500 que necessitam passar pelo pro
cesso.

É importante frisar que, nem mesmo aqueles
que figuram na Listagem do Arquivo Nacional estão
obtendo o benefício. Existem centenas de casos de
homônimos (pré-nomes e nomes coincidentes) e de
nomes incompletos. Nestes casos o INSS exige é'I

Justificação Administrativa ou Judicial para a conces
são do benefício. E esses ficam imponentes diante
dos obstáculos citados.

Em síntese, é lamentável constatarmos que,
dos seringueiros que já trabalhavam no Amazonas
durante a 2. Guerra Mundial e dos que vieram de ou
tros Estados, especialmente do Nordeste, num uni~

verso de aproximadamente 50.000 (cinquenta mil),
conseguiram a referida pensão, ate o momento, ape
nas cerca de 5.000 (cinco mil) Soldados da Borracha.

A intenção do Legislador Constituinte foi ampa
rar aqueles que contribuíram com o esforço de guer
ra, produzindo borracha nos seringais da Amazônia,
numa época em que inexistia qualquer obrigação dos
seringueiros em emitir quaisquer documentos de pro
dução de borracha. Havia tão somente um borrão de
controle, ao qual o seringueiro não tinha acesso.
Essa prática era uma constante nos seringais, não se
falava em documentos comprobatórios em favor dos
seringueiros. E como poderia hoje obter-se a prova
material? Sería no mínimo uma exigência absurda,
um golpe fulminante contra os sofridos e palpérrimos
caboclos amazõnidas e da legião de nordestinos que
dedicaram a vida inteira à produção da borracha. Ve
lhos e cansados, eles não dispõem de saúde e ener
gia de ir e vir, quase que diariamente aos mais dife
rentes Orgãos da Justiça Federal, inclusive INSS, em
busca de um direito que lhes é assegurado constituci~

onalmente, mas que tomou-se frágil e debilitado ante
as normas administrativas e a ineficiência da nossa
Previdência Social. Outro absurdo verifica-se quando
os burocratas impõem sem amparo legal o limite míni·
mo de 18 anos de idade para a percepção do benefí
cio. Somente quem não tem a menor noção da vida
nos seringais pode pensar dessa forma. Ora, nos
centros urbanos a própria lei amparava até a vigência
da atual Constituição Federal, o trabalho do menor de
12 anos. Nos seringais, os meninos cortam seringa
até antes dessa faixa etária, ou seja, a partir dos 10
anos de idade. Mas para que não se diga que quere
mos privilegiar os que labutam no Interland, seria jus
to que se definisse a idade mínima de 12 anos para o
exercício da atividade extrativista nos seringais. Des
sa forma fariam jus ao benefício de pensão vitalícia,
os nascidos até 1932, os quais teriam 13 anos de ida
de no último ano da 2a Guerra Mundial (1945) e 65
anos neste ano de 1997.



LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os planos de benefici
os da Previdência Social, e dá outras
providências.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
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Ante o exposto, urge a necessidade premente de Art. 30 A comprovação da efetiva prestação de
modificação na Legislação pertinente, aplicando-se aos serviços a que alude o artigo anterior far-se-á pe-
soldados da borracha hoje na faixa etária acima de 70 rante os órgãos do Ministério da Previdência e
anos, tratamento idêntico ao que se dá aos trabalhado- Assistência Social, por todos os meios de prova ad-
res rurais, que, para comprovarem o exercício da ativida- mitidos em direito, inclusive a justificação adminis-
de em agricultura, bastam apresentar uma declaração trativa ou judicial.
do Sindicato homologada pelo Ministério Público, confor- ° .. .
medisp6eoArtig0106,incisolldaLeino8.213,de24de ,.§ 1 Cabe~á. ao repre~entante do Mlnlsténo
julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios P~bh~~, por s~II~lt~ção do mteressado, promover
da Previdência Social, bastando para isso, que se altere a JUstificação JudiCial, nos casos da falta de qual-
a redação do caput do art. 30 da Lei n07.986 de 28 de de- quer documento comprobatório das qualificações
zembro de 1989 e seja acrescido ao mesmo o parágrafo especificadas nos artigos anteriores, ficando o so-
3D, cujo anteprojeto segue em anexo. licitante isento de quaisquer custos judiciais e de

Sala das Sessões, - 7 de outubro de 1997 outras quaisquer despesas.
§ 20 O prazo para julgamento da justificaçêo é

de 15 (quinze) dias.

Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos do
Decreto-Lei número 5.813, de 14 de setembro de 1943,
e amparados pelo Decreto-Lei número 9.882, de 16 de
setembro de 1946, receberão, quando carentes, pensão
mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos.

§ 10 O benefício é estendido aos seringueiros
que, atendendo a apelo do Governo brasileiro, contri
burram para o esforço de guerra, trabalhando na pro
dução de borracha, na Região Amazônica, durante a
Segunda Guerra Mundial.

§ 2° Os beneficios estabelecidos neste artigo
são transferíveis aos dependentes reconhecidamen
te carentes.

§ 30 A concessão do benefício far-se-á conforme
lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cen
to e cinqüenta dias da promulgação da Constituiçêo.

TITULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPITULO 11
Das Prestações em Geral

SEçAOVIJI
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações

Art. 106. Para comprovação do exercício de ati
vidade rural será obrigatória, a partir de 16 de abril de
1994, a apresentação da Carteira de Identificação e
Contribuição - CIC referida no § 30 do art. 12 da Lei
número 8.212, de 24 de julho de 1991.

*Artigo, caput, com redação dada pela Lei nú
mero 9.063, de 14-6-1995.

LEI N° 7.986, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Regulamenta a Concessão do bene
fício previsto no art. 54 do ato das dispo
sições constitucionais transitórias, e dá
outras providências.

11 - contrato de arrendamento, parceria ou co
modato rural;

*inciso 11 com redação dada pela Lei número
8.870, de 15-4-1994.
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Offcio nO 39/99-P

Brasflia 21 de maio de 1999.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Defiro. Apense-se o Projeto de Lei
nO 144/99 ao Projeto de lei nO 3.688/97.
Oficie-se ao Requerente e, após, publi
que-se.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar, segun

do dispõem os ~rtigos 142 e 143 do Regimento Inter
no, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nOs
3.688/97 e 144/99, por versarem matéria correlata.

Na oportunidade, antecipo tratar-se de solicita
ção formulada pelo Deputado José Unhares, c6pia
anexa, Relator nesta Comissão do Projeto de Lei n°
3.688/97.

Aproveito' o ensejo para renovar protestos da
mais alta estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Alceu Col/ares
Presidente.

PROJETO DE LEI N° 144, DE 1999
(Da Sra. Zila Bezerra)

Altera o art. 21 da Lei nO 9.711, de 20
de novembro de 1998.

(Ã Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 21 da Lei n0 9.711, de 20 de novem

bro de 1998, passa avigorar com a redação seguinte:

"Art. 21. O art. 3° da Lei n° 7.986, de
28 de dezembro de 1989, passa a vigorar
com a seguinte redação:

'Art 3° A comprovação da efetiva pres
tação de serviços a que alude o artigo ante
rior far-se-á por todos os meios de prova ad
mitidos em direito, inclusive a justificação
administrativa ou judicial. (NR)

§ 10
( ... )

§ 20 Caberá ao representante do Mi
nistério Público, por solicitação do interessa
do, promover a justificação judicial, rios ca
sos de falta de qualquer' documento com-

I

probat6rio das qualificações especificadas
nos artigos anteriores, ficando o solicitante
isento de quaisquer custos judiciais e de ou
tras quaisquer despesas.(NR)

§ 3D
( ... )'"

Art. 20 Esta lei entra em vigor na datá
de sua publicação.

Justificação

A apresentação do projeto de lei em foco tem
em vista restabelecer direito legitimo equivocada
mente suprimido da l!3gislação em vigor com a apro
vação da Lei n0 9.711/98: o de se provar, por meio de
testemunhas, aquilo que, por impossibilidade fática,
não se tem como provar de outro modo.

A Lei em referência, ao alterar o art. 3D da Lei
7.986/89, tomou praticamente inviável o direito garantido
pelo art. 54 do Ato das DisposiÇÕes Constitucionais Tran
sitánas, que assegurou a todos os seringueiros recruta
dos nos termos do Decreto-Lei n0 5.813/43, e amparados
pelo Decreto-Lei 9.882/46, a possibilidade de, quando
carentes, receberem pensão mensal vitalfcia no valor de
dois salários minimos. Este mesmo art. 54 determinava
que a concessão do beneficio far-se-ia nos termos da lei
a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cento e
cinquenta dias da promulgação da Constituição.

Pois bem. Esta lei a que se referia o art. 54 do
ADCT foi aprovada sob o nO 7.9816/89, e cumpriu mui
to béÍTl seu papel de norma regulamentadora do texto
constitucional ao prescrever, em seu art. 30, que a
comprovação da efetiva prestaçêo de serviços como
seringueiro nos termos ali definidos poderia ser feita
por todos os meios admitidos em direito, inclusive a
justificação administrativa ou judicial.

Sem qualquer justificativa razoável, entretan
to, vem agora esta Lei nO 9.711/98 alterar justa
mente esta prescrição, inviabilizando a concessão
dos beneficios a todos os que s6 o puderem com
provar por meio de testemunhas, não dispondo de
"inicio de prova material". Ora, convenhamos que
in feio de prova material de serviços prestados há
mais de quarenta anos seria, realmente, uma pre
ciosidade...

O projeto ora apresentado pretende resgatar
o direito garantido constitucionalmente de forma
efetiva, tomando-o aplicável a todos os que pre
tendam comprovar sua situação de beneficiário
por todos os meios de prova admitidos pelo direito
brasileiro.

Para consertar o equfvoco cometido pela Lei nO
9.711/98, contamos com o apoio de nossos ilustres
Pares no Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 2 de março de 1999. - Depu
tada ZUa Bezerra.
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DECRETO-LEI N° 5.813, DE 14 DE SETEMBRO
DE 1943

Aprova o acordo relativo ao recruta
mento, encaminhamento e colocação de
trabalhadores para a Amazõma, e dá ou
tras providências.

Art. 1° Fica aprovado o Acordo sobre recrutamen
to, encaminhamento e colocação de trabalhadores para
a Amazônia celebrado pelo Coordenador da Mobiliza
ção Econômica e pelo Presidente da Comissão de Con
trole dos Acordos de Washington com a Rubber Deve
lopment Corporation em 6 de setembro de 1943.

LEI N° 7.986, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Regulamenta à Concessão do Bene
fício Previsto no art. 54 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, e
dá outras providências.

Art. 3° A comprovação da efetiva prestação de
serviços a que alude o artigo anteriorfar-se-á perante
os órgãos do Ministério da Previdência e Assistência
Social, por todos os meios de prova admitidos em di
reito, inclusive a justificação administrativa ou judicial.

§ 1° Caberá ao representante do Ministério PÚ
blico, por solicitação do interessado, promover a justi
ficação judicial, nos casos da falta de qualquer docu
mento comprobatório das qualificações especificadas
nos artigos anteriores, ficando o solicitante isento de
quaisquer custos judiciais e de outras quaisquer des
pesas.

§ 2° O prazo para julgamento da justificação é
de 15 (quinze) dias.

LEGISLAÇÃO GITADA ANEXADA "Art. 3° A comprovação da efetiva prestação de
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS serviços a que alude esta Lei, inclusive mediante justi-

LEGISLATIVOS - CeDI ficação administrativa ou judicial, só produzirá efeito
CONSTITUiÇÃO quando baseada em início de prova material, não sen-

DA do admitida prova exclusivamente testemunhal.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL § 1° A comprovação da efetiva prestação de ser-

viços a que alude o caput far-se-á perante os órgãos
do Ministério da Previdência e Assistência Social.

§ 2° Caberá à Defensoria Pública, por solicita
ção do interessado, quando necessitado, promover a
justificação judicial, ficando o solicitante isento de
quaisquer custas judiciais ou outras despesas.

§ 3° O prazo para julgamento da justificação é
de quinze dias." (NR)

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

LEI N° 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe Sobre A Recuperação de Ha
veres do Tesouro Nacional e do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a utili
zação de Títulos da Dívida Pública de res
ponsabilidade do Tesouro Nacional, na
quitação de débitos com o INSS, altera
dispositivos da Leis nOs 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, 8.036, de 11 de maio
de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7
de dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de
maio de 1998, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

Art. 21. O art. 3° da Lei n° 7.986, de 28 de de
zembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos
do Decreto-Lei n° 5.813, de 14 de setembro de 1943, e
amparados pelo Decreto-Lei n09.882, de 16 de setem
bro de 1946, receberão, quando carentes, pensão
mensal vitalfcia no valor de dois salários mínimos.

§ 1° O benefrcio é estendido aos seringueiros
que, atendendo a apelo do Governo brasileiro, contri
buíram para o esforço de guerra, trabalhando na pro
dução de borracha, na Região Amazônica, durante a
Segunda Guerra Mundial.

§ 2° Os benefícios estabelecidos neste artigo
são transferíveis aos dependentes reconhecidamen
te carentes.

§ 3° A concessão do benefício far-se-á conforme
lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cen
to e cinqüenta dias da promulgação da Constituição.



Justificação

Esta proposição tem o objetivo de assegurar
aos seringueiros que atenderam ao chamamento do
Governo acesso ao benefício a eles conferido pela
Constituição de 1988, permitindo-lhes provar sua
condição por todos os meios de prova admitidos em
direito, o que foi vedado pela Lei n° 9.711, de 20 de
novembro de 1998.

Os seringueiros, "soldados da borracha", foram
convocados para os seringais da Região Amazônica
por motivos políticos, nos termos do Decreto-Lei nO
5.813, de 14 de setembro de 1943. Posteriormente, o
Decreto-Lei nO 9.882, de 16 de setembro de 1946, ga
rantiu-lhes um plano assistencial, em retribuição aos
serviços prestados, o que se efetivou em 1988, via art.
54 do Ato das Disposições Constitucionais TransitOrías
- ADCT, que lhes concedeu pensão mensal vitalícia,
quando carentes, no valor de dois salários minimos, es
tendida aos dependentes nas mesmas condições.

Atern°7:986, de 28 de dezembro de f989:re
gulamentou o art. 54 do ADCT, dispondo, na redação
original de seu artigo 3°, que a comprovação dos ser
viços prestados pelos seringueiros ao Governo Fede
ral, durante a Segunda Guerra Mundial, seria feita pe
rante os órgãos do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, por todos os meios de prova admitidos
em direito, inclusive a justificação administrativa ou
judicial, onde se inserem as provas testemunhais
para início do processo de habilitação. Nos casos da

...falta de qualquer:.cIocumento comprobatório da-pres
tação dos referidos serviços, garantiu ao interessado
o acesso à justificação judicial, a ser promovida pelo
Ministério Público.

A despeito dessas disposições, a Ordem de
Serviço n° 052.042, de 28 de maio de 1990, do antigo
Instituto Nacional de Previdência Social-INPS, exi
giu para o processamento da justificação administrati
va ou judicial razoável inicio de prova material. Poste
riormente, em 7 de fevereiro de 1992, essa exigência
foi abolida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, em função de entendimento expedido pela Se
cretaria de Previdência Social do Ministério da Previ
dência e Assistência Social.

Entretanto, aquela Secretaria, com base no art.
163 do Decreto nO 2.172, de 5 de março de 1997, emi
tiu o orício n063, de 30 de junho de 1997, restabele
cendo a exigência de razoável início de prova materi
al para a comprovação dos serviços prestados à Na-

PROJETO DE LEI N° 668, DE 1999
(Do Sr. Nilson Mourão)

Dá nova redação ao art. 3° da Lei nO
7.986, de 28 de dezembro de 1989, que
"regulamenta a concessão de benefício
previsto no art. 54 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, e dá
outras providências".

- (A"pense-se ao Projeto de Léi nO 3.688,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3° da Lei n07.986, de 28 de dezem

bro de 1989, passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° A comprovação da efetiva
prestação de serviços a que alude esta Lei
far-se-á perante os órgãos do Ministério da
Previdência e Assistência Social, por todos
.9\? m~io~ de pr_q'La~dllJitido~__ª-rRdireito, in
clusive a justificação administrativa ou judi
cial.

§ 1° A inexistência de início de prova
material não impedirá o processamento da
justificação administrativa ou a aceitação da
justificação judicial.

§ 2° Caberá ao representante do Mi
nistério Público, por solicitação do interessa
do, promover a justificação judicial, nos ca
sos da falta de qualquer documento com
probatório das qualificações específicas nos
artigos anteriores, ficando o solicitante isen
to de quaisquer custos judiciais e de quais
quer outras despesas.

§ 3° O prazo para julgamento da justifi
cação é de 15 (quinze) dias."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Art. 2° A Comissão Administrativa do Encaminha- Art. 3° Fica revogado o art. 21 da Lei nO 9.711, de
mento de Trabalhadores para a Amazônia (CAETA) de 20 de novembro de 1998, e demais disposições em
que trata a cláusula 4 do Acordo aprovado por este de- contrário.
creto-Iei, constituir-se-á de três (3) membros, nomeados
por decreto do Presidente da República.

Parágrafo único. Dirigirá os trabalhos da Comis
são, na qualidade de presidente, o membro que para
isso for expressamente designado no ato de nomeação.

Art. 3° Todos os atos administrativos da CAETA
serão firmados, por dois dos três membros, ou por um
deles conjuntamente com o assistente de qualquer
dos demais.



LEI N° 7.986, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Regulamenta a Concessio do Bene
ficio previsto no art. 54 do Ato das Dispo
sições constitucionais Transitarias, e di
outras providências.

Art 3° A comprovação da efetiva prestação de servi
ços a que alude esta Lei, inclusive mediante justifi
caÇa0 administrativa ou judicial, só produzirá efeito
quando baseada em inIcio de prova material, não
sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

*Artigo, caput com redaçfio dada pela Lei nO
9.711, de 20-11-1998.

§ 1° A comprovaçêo da efetiva prestação de ser
viços a que alude o caput, farse-á perante os órgêos
do Ministério da Previdência e Assistência Social.

*§ 1° com redaçfio dada pela Lei nO 9.711, de
20-11-1998.

§ 2° Caberá à Defensoria Pública, por solicita
ção do interessado, quando necessitado, promover a
justificaçêo judicial, ficando o3iolic!tÇlntfLisentO-de
quaisquer custas judiciais ou outras despesas.

*§ 2° acrescido pela Lei nO 9.711, de 20-11-1998.
§ 30 O prazo para julgamento da justificação é

de quinze dias.
* Primitivo § 2° passado a § 3° pela Lei n° 9.711,

de 20-11-1998.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS-eeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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ção pelos seringueiros, o que ensejou a expedição, dução de borracha, na Regiêo Amazônica, durante a
pelo INSS, da Ordem de Serviço nO 582, de 19 de se- Segunda Guerra Mundial.
tembro de 1997. § 20 Os beneficios estabelecidos neste artigo

Observamos que, durante a vigência da reda- sêo transferíveis aos dependentes reconhecidamen-
ção original do art. 3° da Lei nO 7.986, de 1989, a Pro- te carentes.
curadoria Geral e as Procuradorias Regionais do § 3° A concessão do beneficio far-se-á conforme
INSS exararam pareceres demonstrando a ausência lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cen-
de respaldo legal para a exigência das provas materi- to e cinqüenta dias da promulgação da Constituição.
ais, o que facilitou a emissêo de decisões judiciais fa- .
voráveis a esses seringueiros. . .

Para evitar tais decisões, o Poder Executivo, via
Medida Provisória n° 1.663-10, de 28 de maio de
1998, e reedições, que deu origem à Lei n09.711, de
1998, alterou o art. 30 da Lei nO 7.986, de 1989, esta
belecendo que aquela comprovação só produzirá
efeito quando baseada em início de prova material,
não se admitindo prova exclusivamente testemunhal.

Essa modificação, apesar da pretensa coíbição
de fraudes, inviabiliza a concessão do beneficio ga
rantido pela Constituição a muitos seringueiros que
não conseguiram recuperar os documentos exigidos,
de quase meio século atrás, mesmo por se tratar de
pessoas sem instrução.

Assim, para sanar tal distorção, propomos nova re
dação ao art. 3° da Lei n° 7.986, de 1989, para viabilizar o
acesso desses seringueiros ao benefício constitucional.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos ilustres
Parlamentares, para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de abril de 1999. - Depu
tado Nilson Mourão.

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos
do Decreto-Lei nO 5.813, de 14 de setembro de 1943,
e amparados pelo Decreto-Lei n09.882, de 16 de se
tembro de 1946, receberêo, quando carentes, pen
são mensal vitalfcia no valor de dois salários mínimos.

§ 1° O benefício é estendido aos seringueiros
que, atendendo a apelo do Governo brasileiro, contri
buíram para o esforço de guerra, trabalhando na pro-

LEI ND 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe sobre a Recuperaçio-de ha-
veres do Tesouro Nacional e do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a utili
zação de titulas da divida pública, de res
ponsabilidade do Tesouro Nacional, na
quitação de débitos com o INSS, altera
dispositivos das Leis nOs 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, 8.036, de 11 de maio
de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991,



Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nO 1.663-14, de 24 de
setembro de 19~8.

§ 2° Caberá à Defensoria Publica, por solicita
ção do interessado, quando necessitado, promover a
justificação judicial, ficando o solicitante isento de
quaisquer custas judiciais ou outras despesas.

§ 3° O prazo para julgamento da justificação é
de quinze dias."

Art. 21. O art. 3° da Lei n° 7.986, de 28 de de
zembro de 1989, passa a vigorar com a segumte re
dação:

"Art. 3° A comprovação da efetiva prestação
de serviços a que alude esta Lei, inclusive mediante
justificação administrativa ou judicial, só produzirá
efeito quando baseada em início de prova material,
não sendo admitida prova exclusivamente testemu
nhal.

§ 1° A comprovação da efetiva prestação de
serviços a que alude o caput far-se-á perante os ór
gãos do Ministério da Previdência e Assistência So
cial.
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8.213, de 24 de julho de 1991,8.742, de 7 ção e Reforma Agrária - INCRA, especificamente
de dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de para aquisição, para fins de reforma agrária:
maio de 1998, e dá outras providências. 1- de imóveis rurais pertencentes a pessoas ju-

ridicas responsáveis por dividas previdenciárias de
qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades
por descumprimento de obrigação fiscal acessória;

11 - de imóveis rurais pertencentes a pessoas fí
sicas integrantes de quadro societário ou a coopera
dos, no caso de cooperativas, com a finalidade única
de quitação de dividas das pessoas jurldicas referi
das no inciso anterior;

111- de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ 1° Os Tltulos da Olvida Agrária a que se refere

este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto,
sobre o valor de face, estabelecido em portaria con
junta dos Ministros de Estado da Fazenda e da Previ
dência e Assistência Social.

§ 2° Os valores pagos pelo INCRA, em tltulos e em
moeda corrente, pela aquisição de imóveis rurais, inclusi
ve por desapropriação efetuada a partir de 12 de setem
bro de 1997, na forma deste artigo, serão utilizados, até o
limite da divida, para amortização ou quitação de dividas
previdenciárias, na seguinte ordem de preferência:

J- valores em moeda corrente;
11 - Tltulos da DIvida Agrária, até o limite restan

te da dívida.
§ 3° Para os efeitos deste artigo, serão conside

radas as dividas previdenciáreas cujos fatos gerado
res tenham ocorrido até março de 1997.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.663-14, DE 24 DE
SETEMBRO DE 1998

Dispõe sobre a Recuperação de ha
veres do Tesouro Nacional e do Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS - a utili
zação de titulos da dívida pública, de res
ponsabilidade do Tesouro Nacional, na
quitação de débitos com o INSS, altera
dispositivos das Leis nOs 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, 8.036, de 11 de maio de
1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, e
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7
de setembro de 1993, e 9.639, de 25 de
maio de 1998, e dá outras providências.

Art. 1° Até 31 de dezembro de 1999, fica o Insti
tuto Nacional do Seguro Social-INSS autorizado a
receber, como dação em pagamento, Tltulos da Divi
da Agrária a serem emitidos pela Secretaria do Te
souro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicita
ç!o de lançamento do Instituto Nacional de Coloniza-

DECRETO N° 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

Aprova O Regulamento dos Benefí
cios da Previdência Social.

TITULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPITULO IV
Da Justificação Administrativa

Art. 163. A justificação administrativa ou judicial,
no caso de prova de tempo de serviço, dependência
econômica, identidade e de relação de parentesco,
somente produzirá efeito quando baseada em inicio
de prova material, não sendo admitida prova exclusi
vamente testemunhal.

§ 1° No caso de comprovação de tempo de ser
viço é dispensado o inicio de prova material quando



DIRETORIA DO SEGURO SOCIAL

ORDEM DE SERViÇO N° 582, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1997

Exigência de prova material em jus
tificação judicial na comprovação de ati
vidade para fins de pensão mensal vitalf
cia do seringueiro e seus dependentes.

Fundamentação Legal: Lei nO
7.986/89. Decreto-lei nO 9.882/46; Portaria
n° MPAS 4.630/90.

O Diretor do Seguro Social do Instituto Nacional
do Seguro Social, no uso das atribuiçOes que lhe con
fere o Artigo 175, inciso 111 e Artigo 182, inciso I do Re
gimento Interno aprovado pela Portaria MPS nO 458,
de 24 de setembro de 1992;

Aprova o Acordo Relativo ao recru
tamento, encaminhamento e colocação
de Trabalhadores para a amazônia, e dá
outras providências.

DECRETO-LEI N° 5.813, DE 14 DE NOVEMBRO
DE 1943

Art. 1° Fica aprovado o Acordo sobre recruta
mento, encaminhamento e colocação de trabalhado
res para a Amazônia celebrado pelo Coordenador da
Mobilização Econômica e pelo Presidente da Comis
são de Controle dos Acordos de Washington com a
Rubber Development Corporation em 6 de setembro
de 1943.

Art. 2° A Comissão Administrativa do E-ncaminha
mento de Trabalhadores para a Amazônia (CAETA) de
que trata a cláusul§l 4 do Acordo aprovado por este de
creto-Iei, constitulr-se-á de três (3) membros, nomeados
por decreto do Presidente da República.

PaJégrafo único. Dirigirá os trabalhos da Comis
são, na"lualidade de presidente, o membro que para
isso for expressamente designado no ato de nomea
ção.

M 3° Todos os atos administrativos da CAETA
serão firmados, por dois dos três membros, ou por um
deles conjuntamente com o assistente de qualquer
dos demais.
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houver ocorrência de motivo de força maior ou caso DECRETO-LEI N° 9.882, DE 16 DE SETEMBRO
fortuito. DE 1946

§ 2° Caracteriza motivo de força maior ou caso Autoriza a elaboração de um plano
fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como para a Assistência aos trabalhadores da
incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha Borracha.
atingido a empresa na qual o segurado alegue tertra- Art. 10 O Departamento Nacional de Imigração
balhado, devendo ser comprovada através de ocor- do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a
rência policial e verificada a correlação entre a ativi- Comissão de Controle dos Acordos de Washington
dade da empresa e a profissão do segurado. do Ministério da Fazenda, elaborarão um plano para

§ 3° Para efeito de comprovação de tempo de a execução de um programa de assistência imediata
serviço, se a empresa não estiver mais em atividade, aos trabalhadores encaminhados para o Vale Amazô-
deverá o interessado juntar prova oficial de sua exis- nico, durante o perfodo de intensificação da produção
tência no perfodo que pretende comprovar. da borracha para o esforço de guerra.

§ 4° No caso de comprovação de tempo de Parágrafo único. O plano deverá ser elaborado
serviço de empregado doméstico, segurado autô- imediatamente e submetido à aprovação do Ministro
nomo e equiparado, após a homologação do pro- do Trabalho, Indústria e Comércio e do Ministro da
cesso, este deverá ser encaminhado ao setor com- Fazenda.
petente de arrecadação para levantamento e co- Art. 2° Para a execução desse plano, fica consti-
brança do débito. tufda uma Comissão composta do Diretor do Depar-
........ tamento Nacional de Imigração e do Diretor Executivo
.... da Comissão de Controle dos Acordos de Washing

ton, sob a presidência do Ministro do Trabalho, ou seu
representante.

Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indús
tria e Comércio, em portaria baixará as instruçOes que
regulem o funcionamento dessa Comissão.

Art. 3° Ficarão à disposição dessa Comissão,
para a execução do plano, as disponibilidades atuais
e o numerário transferidos da Comissão Administrati
va do Encaminhamento de Trabalhadores para a
Amazônia - (CAETA) à Comissão de Controle dos
Acordos de Washington, pelo Decreto-lei nO 8.416, de
21 de Dezembro de 1945.
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Considerando o pronunciamento da Secretaria admitido em direito, inclusJve justificação administrati-
de Previdência e Assistência Social, através do Ofício va ou judicial, processada a partir de razoável início
n° 063/GAB/SPS, de 30-6-97, resolve: de prova material.

1. Restabelecer a versão original dos subitens 2.11. Deverá ser aceito como prova plena de
2.1 ao 2.12 do Capítulo XVI da Consolidação dos prestação de serviço, documento emitido pela Comis-
Atos Normativos sobre Benefícios, aprovada pela são Administrativa do Encaminhamento de Trabalha-
Ordem de Serviço nO INPS/SB 052 42, de 28 de maio dores para a AmzOnia (CAETA), onde conste, sem
de 1992, que tratam da comprovaçao da atividade qualquer dúvida, ter sido o interessado recrutado nos
dos seringueiros recrutados nos termos do Decreto nO termos do Decreto n° 5.813, de 14-9-43, para prestar
5.813/43, para prestação de serviços nos seringais serviços nos seringais da Região Amazônica, em
da Região Amazônica e da comprovação de qe o se- conformidade com o Acordo celebrado entre a Co-
ringueiro atendeu ao chamamento do governo brasi- missão de Controle dos Acordos de Washington e a
leiro para trabalhar na produção de borracha naquela "Rubber Development Corporation".
Região. 2.111 - Os documentos que poderão ser aceitos

2. De acordo com o artigo 163, do Regulamento como prova plena são:
dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo a) Contrato de encaminhamento emitido pela
Decreto n° 2.172/97, de 5 de março de 1997, a justifica- CAETA.
çao administrativa ou judicial somente produzirá efeito b) Caderneta do Seringueiro, onde conste ano-
quando baseada em início de prova material, não sendo tação de contrato de trabalho do seringueiro.
admitida prova exclusivamente testemunhal. O pará- c) Contrato de Trabalho para Extração da Borra-
grafo 1° do referido dispositivo legal dispensou o início cha onde conste o número da matrIcula ou do contra-
de prova materi~I, no cas~ de tempo de s~rviço, quando to de trabalho do seringueiro.
houver ocorrênCia d~ motivo de for~ malor?u ca~o for- d) Ficha de anotações do Serviço Especializado
t~íto.' desde que venficada ocorrênCia notóna de In?ê~- de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia _
dlO, Inundação ou desmoronamento que tenham atlngl- SEMTA ou da Superintendência de Abastecimento do
doaempresanaqualosegura.doaleguetert:abal~~do, Vale Amazônico - SAVA, onde conste o número da
de~endo serco~provado medla~t~ ocorrênCia poliCiai e matricula do seringueiro, bem como anotações de-
venficada a correlação entre a atiVIdade da empresa ea monstrativas de suas contas.
profissão do segurado.. . .. . . 2.12 _ Será também aceito como prova plena
. ~. No c~so. d.o se~lngu.el.ro, a Justificação ad~l- documento emitido pelo ex-Departamento Nacional

nJstr~~lva ou Jud~cl~1 fOI defInida com um dos meios de Imigração do Ministério do Trabalho, Indústria e
admitidos em direito para pr?v~r que atendeu ao Comércio, ou pela Comissão de Controle dos, Acor-
cha~amento ?o. governo braSileiro para trabahar na dos de Washington do então Ministério da Fazenda,
Região..a:~azonlca, desde ~ue acompanhada de r~- que comprove ter sido o requerente amparad~ pelo
4.QávellnJ,clo de prova materla.l, co~forme estabelecl- programa de assistência imediata aos trabalhaçlores
~o no Capitulo XVI.d~ Consohdaçao ds Atos Norma- encaminhados para o Vale Amazônico, durante b pe-
tIVOS. sob~e BenefiCIOS, aprovada pela Ordem. de rlodo de intensificação da produção de borracha para
Serviço n I~PS/~B-05~.42.' de 28-5-92. Pos~enor~ o esforço de guerra."
men~e, a eXigênCia do In IClo de prov~ materral fOI 5. Desta forma, a justificação judicial na compro-
a~ohda pelo INSS,.em razão ~o e~tendl~ento ex~e- vação da atividade de seringueiro, para fins da per1-

dldo pela Secretaria de Prevldêcla SOCial do MP S são mensal vitalfcia do seringueiro e seus dependen-
em 7-2-92. .. tes, somente será acatada pelo INSS quando acom-

4. E~ novo ent~ndlm~nto e~pedldo em 30-6~9?, panhada de razoável início de prova material.
a Secretaria de Prevldê~cla SOCial. do ~PAS definiU 6. Ficam revogados o subitem 2.13 do Capítulo XVI
que a prestação de servIços do seringueiro, para fins da Consolidaçao dos Atos Normativos sobre Benefícios,
do benefício de que trata esta OS, deverá ser com· aprovada pela Ordem de Serviço n° INPS/SS-D52.42, de
provada na forma estabeleCida originariamente nos 28 de maio de 1992, a Ordem de Serviço INSS/DISES n°
subitens 2.1 ao 2.12, do CapItulo XVI da Consolida- 77, de 24 de fevereiro de 1992, e a Ordem de Serviço
ção dos Atos Normativos sobre BenefIcio, menciona- INSS/DSSG nO 243, de 5 de maio de 1993.
do no item anterior que transcrevemos: 7. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data

"2.1 - A comprovação da efetiva prestação de da sua publicação.- Ramon Eduardo Barros Barre-
serviços deverá ser feita por qualquer meio de prova to.



o art. 54 do ADCT foi regulamentado pela Lei
n° 7.986, de 1989, cujo art. 3°, em sua redação ori
ginai, determinou que a comprovação dos serviços
prestados pelos seringueiros ao Governo Federal,
durante a Segunda Guerra Mundial, seria feita pe
rante os órgãos do Ministério da Previdência e
Assistência Sacia', por todos os meios de prova ad
mitidos em direito, inclusive a justificação adminis
trativa ou judicial, onde são contempladas as provas
testemunhais para início do processo de habilitação.
No caso da falta de qualquer documento comproba
tório da prestação dos referidos serviços, foi asse
gurado ao interessado o acesso á justificação judici
al, a ser promovida pelo Ministério Público.

A despeito desse mandamento legal, atos nor
mativos do Ministério da Previdência e Assistência
Social exigiam razoável início de prova material para
a comprovação dos serviços prestados pelos serin
gueiros.

Pareceres exarados pela Procuradoria Geral e
Procuradorias Regionais do INSS posicionaram-se
pela ausência de respaldo legal na exigência dessas
provas materiais.

Visando conter decisões judiciais favoráveis
a esses seringueiros, a Lei nO 9.711, de 199B, ori
unda da Medida Provisória n° 1.663-10, de 28 de
maio de 1998, e reedições, deu nova redação ao
art. 3° da Lei nO 7.986, de 1989, para determinar
que a comprovação dos serviços prestados pelos
seringueiros só produzirá efeito quando baseada
em in{cio de prova material, não se admitindo pro
va exclusivamente testemunhal. Essa determina
ção inviabiliza a concessão da pensão especial
àqueles que não possuem os documentos con
temporâneos exigidos.

Dessa forma, para permitir que os seringuei
ros, "soldados da borracha", provem sua condição
por todos os meios de prova admitidos em direito,
propomos resgatar a redação original do art. 3° da
Lei nO 7.986, de 1989, assegurando aos mesmos a
concessão do benefIcio constitucional.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Sérgio Barros.

Justificação

Este projeto de lei pretende resgatar aos se
ringueiros, "soldados da borracha", a possibilidade
de provar sua condição por todos os meios admiti
dos em direito, o que foi suprimido da legislaçâo es
pecífica (Lei n07.986, de 1989) pela Lei n09.711, de
1998.

Os seringueiros, "soldados da borracha", foram
convocados para trabalhar nos seringais da região
AmazOnica por motivos polfticos, nos termos do De
creto-Lei n05.813, de 14 de setembro de 1943. Em re
tribuição aos serviços prestados, o Decreto-Lei nO
9.882, de 16 de setembro de 1946, garantiu-lhes um
plan" assistencial, só implementado pela Carta Mag-

Altera o art. 3° da Lei nO 7.986, de 28
de dezembro de 1989, que "regulamenta a
concessão de beneficio previsto no art.
54 do Ato das Disposições Constituciona
is Transitórias, e dá outras providências".

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 3.688,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3° da Lei nO 7.986, de 28 de dezem

bro de 1989, alterado pelo art. 21 da Lei nO 9.711, de
20 de novembro de 1998, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 3° A comprovação da efetiva
prestação de serviços a que alude esta Lei
far-se-á perante os órgãos do Ministério da
Previdência e Assistência Social, por todos
os meios de prova admitidos em direito, in
clusive a justificação administrativa ou judi
cial.

§ 1° Caberá ao representante do Mi
nistério Público, por solicitação do interessa
do, promover a justificação judicial, nos ca
sos da falta de qualquer documento com
probatório das qualificações especificadas
nos artigos anteriores, ficando o solicitante
isento de quaisquer custos judiciais e de
quaisquer outras despesas.

§ 2° O prazo para julgamento da justifi
CaÇa0 é de 15 (quinze) dias." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicaçao.
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PROJETO DE LEI N° 2.094, DE 1999 na de 1988 (art. 54 do Ato das Disposições Constitu-
(Do Sr. Sérgio Barros) cionais Transitórias - ADCT). Foi-lhes, então, conce

dida pensão mensal vitalícia, quando carentes, no va
lor de dois salários mínimos, estendida aos depen
dentes nas mesmas condições.
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CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos
do Decreto-Lei n° 5.813, de 14 de setembro de 1943,
e amparados pelo Decreto-Lei nO 9.882, de 16 de se
tembro de 1946, receberão, quando carentes, pen
são mensal vitalfcia no valor de dois salários míni
mos.

§ 1° O benefício é estendido aos seringueiros
que, atendendo a apelo do Governo brasileiro, contri
buíram para o esforço de guerra, trabalhando na pro
dução de borracha, na região Amazônica, durante a
Segunda Guerra Mundial.

§ 2° Os benefícios estabelecido neste artigo são
transferíveis aos dependentes reconhecidamente ca
rentes.

§ 3° A concessão do benefício far-se-á confor
me lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de
cento e cinqüenta dias da promulgação da Constitui
ção.

LEI N° 7.986, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Regulamenta a concessão do bene
fício previsto no art. 54 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, e dá
outras providências.

Art. 3° A comprovação da efetiva prestação de
serviços a que alude esta Lei, inclusive mediante jus
tificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito
quando baseada em início de prova material, não
sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

*Artigo, caput com redação dada pela Lei nO 9.711, de
20-11-1998.

§ 1° A comprovação da efetiva prestação de ser
viços a que alude o caput far-se-á perante os órgãos
do Ministério da Previdência e Assistência Social.

*§ 1° com redação dada pela Lei nO 9.711, de 20-11-1998.

§ 2° Caberá à Defensoria Pública, por solicita
ção do interessado, quando necessitado, promover a
justificação judicial, ficando o solicitante isento de
quaisquer custas judiciais ou outras despesas.

*§ 2° acrescido pela Lei n° 9.711, de 20-11-1998.

§ 3° O prazo para julgamento da justificação é
de quinze dias.

* Primitivo § 2° passado a § 3° pela Lei nO 9.711, de
20-11-1998

LEI N° 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe sobre a recuperação de ha
veres do Tesouro Nacional e do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a utili
zação de títulos da dívida pública, de res
ponsabilidade do Tesouro Nacional, na
quitação de débitos com o INSS, altera
dispositivo das Leis nOs 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, 8.036, de 11 de maio
de 1990, 8~212, de' 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 07
de dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de
maio de 1998, e dá outras providências.

Art. 21. O art. 3° da Lei nO 7.986, de 28 de de
zembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 3° A comprovação da efetiva pres
tação de serviços a que alude esta Lei, inclu
sive mediante justificação administrativa ou
judicial, s6 produzirá efeito quando baseada
em início de prova material, não sendo admi
tida prova exclusivamente testemunhal.

*Artigo, caput com redação dada pela Lei nO
9.711, de 20-11-1998.

§ 1° A comprovação da efetiva presta
ção de serviços a que alude o caput
far-se-á perante os órgãos do Ministério da
Previdência e Assistência Social.

*§ 1° com redação dada pela Lei nO 9.711, de
20-11-1998.

§ 2° Caberá à Defensoria Pública, por
solicitação do interessado, quando necessi
tado, promover a justificação judicial, fican
do o solicitante isento de quaisquer custas
judiciais ou outras despesas.

*§ 2° acrescido pela Lei nO 9711, de
20-11-1998.

§ 3° O prazo para julgamento da justifi
cação é de quinze dias." (NR)

*Primitivo § 2° passado a § 3° pela Lei nO 9 711,
de 20-11-1998.
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DECRETO-LEI N° 5.813, DE 14 DE SETEMBRO MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.663-10, DE 28 DE
DE 1943 MAIO DE 1998

Aprova o acordo relativo ao recruta
mento, encaminhamento e colocação de
trabalhadores para a Amazônia, e dá ou
tras providências.

Art. 1°Fica aprovado o acordo sobre recrutamen
to, encaminhamento e colocação de trabalhadores para
a Amazônia celebrado pelo Coordenador da Mobiliza
ção Econômica e pelo Presidente da Comissão de Con
trole dos Acordos de washington com a Rubber Deve
lopment Corporqtion em 6 de setembro de 1943.

Art. 2° A Comissão Administrativa do Encaminha
mento de Trabalhadores para a Amazônia (CAETA) de
que trata a cláusula 4 do acordo aprovado por este de
creto-lei, constituir-se-á de três (3) membros, nomeados
por decreto do Presidente da República.

Parágrafo único. Dirigirá os trabalhos da Comis
são, na qualidade de presidente, o membro que para
isso forexpressamente designado no ato de nomeação.

DECRETO-LEI N° 9.882, DE 16 DE SETEMBRO
DE 1946---- . -

Autoriza a elaboração de um plano
para a assistência aos trabalhadores da
borracha.

Art. 1° O Departamento Nacional de Imigração
do Ministé-rio do Trabalho, Indústria e Comércio e a
Comissão de Controle dos Acordos de Washington
do Ministério da Fazenda, elaborarão um plano para
a execução de um programa de assistência imediafa
aos trabalhadores encaminhados para o Vale Amazô
nico, durante o perlodo de intensificação da produção
de borracha para o esforço de guerra.

Parágrafo único. Oplano deverá ser elaborado ime
diatamente e submetido à aprovação do Ministro do Tra
balho, Indústria e Comércio e do Ministro da Fazenda.

Art. 2° Para aexecução desse plano, fica constitulda
uma Comissão composta do Diretor do Departamento
Nacional de Imigração e do Diretor Executivo da Comis
são de Controle dos Acordos de washington, sob a presi
dência do Ministro do Trabalho, ou seu representante.

Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indús
tria e Comércio, em portaria, baixará as instruções
que regulem o funcionamento dessa Comissão.

Dispõe sobre a recuperação de ha
veres do Tesouro Nacional e do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a utili
zação de Títulos da Dívida Pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional,
na quitação de débitos como INSS, altera
dispositivos das Leis nOs 7.986(1), de 28
de dezembro de 1989, 8.036(2), de 11 de
maio de 19904 8.212(3), de 24 de julho de
1991 e 8.213( ), de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° O Instituto Nacional do Seguro Social 
INSS fica autorizado a receber, até 31 de dezembro de
1998, TItulas da Olvida Agrária a serem emitidos pela
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazen
da, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, especifi
camente para aquisição, para fins de reforma agrária:

I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas ju
rldicas responsáveis por dívidas previdenciárias de
qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades
por descumprimento de obrigação fiscal acessória;

11- de imóveis rurais pertencentes a pessoas fl
sicas integrantes de quadro societário ou a coopera
dos, no caso de, cooperativas, com a finalidade única
de quitação de dIvidas das pessoas jurfdicas referi
das-oo-jnciso anterior;

111- de imóveis rurais pertencentes ao INSS.
§ 1° Os TItulas da Olvida Agrária a que se refere

este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto,
sobre o valor de face, estabelecido em..portaria con--
junta dos Ministros de Estado da Fazenda e da Previ
dência e Assistência Social.

§ 2° Os valores pagos em trtulos e em moeda
corrente pela aquisição de imóveis rurais, na forma
deste artigo, serão utilizados, até o limite da dIvida,
para amortizaçêo ou quitação de dIvidas previdenciá
rias, na seguinte ordem de preferência:

I - valores em moeda corrente;
11 - Tltulos da Dfvida Agrária, até o limite restan

te da dfvida.
§ 3° Para os efeitos deste artigo, serão conside

radas as dIvidas previdenciárias cujos fatos gerado
res tenham ocorrido até março de 1997.

Art. 2° Os Títulos da Olvida Agrária recebidos
pelo INSS, na forma do artigo 1°, serão resgatados
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antecipadamente pelo Tesouro Nacional, conforme
estabelecido no § 1° do artigo anterior.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N° 3.688/97
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgaÇêo na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30 de março de 1998, por cinco

-sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1998. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretério.

Oncio nO 12/99

Brasllia, 5 de fevereiro de 1999

Exmo. Senhor
Deputado Michel Temer
0.0. Presidente da cêmara dos deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Venho solicitar a V. Exa que se digne de autori

zar o desarquivamento dos projetos e propostas de
minha autoria arquivados, em razão do art. 105 do
Regimento da Casa. ,

Atenciosamente, Deputado Federal Pauderney
Avelino, PFUAM.

Defiro, nos termos do art. 105, paré
grafo único do RICO o desarquivamento das
seguintes proposições: PL nO 3.367/92, PL
nO 4.326193, PL nO 314/95, PL n° 495/95, PL
nO 4.916/95, PL nO 2.343/96, PL nO 3.688/97,
PL nO 4.557/98, PLP nO 63/91; PEC nO
591/98, RCP n° 33193. Publique-se.

Em, 8-2-99. - Michel Temer, Presidente.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.688/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 15 de março de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de março de 1999, - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretério.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado Pauderney Avelino, propõe alteração ao
art. 3° da Lei nO 7.986, de 1989, para incluir, no seu
caput, a expressão "através de provas cabíveis em
lei", e acrescentar § 3°, estabelecendo que a pensão
mensal vitalícia concedida aos seringueiros poderé
ser pleiteada pelos seringueiros nascidos até o ano
de 1932.

Em sua justificação, alega que de aproximada
mente 50.000 seringueiros apenas 5.000 recebem o
beneficio em pauta, em função das dificuldades exis
tentes na legislação para a comprovação do exercício
da atividade à época.

Argumenta ser absurda a exigência do Instituto
Nacional de Seguridade Social-INSS de idade míni
ma de 18 anos desses trabalhadores, quando de sua
convocação, uma vez que nos seringais trabalham
crianças a partir de 10 anos de idade. Sugere que
seja aplicado aos "soldados da borracha" o mesmo
tratamento dado aos trabalhadores rurais, que com
provam o exercício da atividade mediante declaração
do sindicato rural, homologada pelo Ministério Públi
co, conforme dispõe a Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991, no seu artigo 106, inciso 11.

Ao Projeto de Lei n0 3.688, de 1997, foram apen
sados os projetos de lei abaixo especificados.

• Projeto de Lei na 144, de 1999, de autoria da
Deputada Zila Bezerra, que "altera o art. 21 da Lei n°
9.711, de 20 de novembro de 1998".

• Projeto de Lei nO 668, de 1999, de autoria do
Deputado Nilson Mourão, que dé nova redação ao
art. 3° da Lei nO 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
que "regulamenta a concessão de benefício previsto
no art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".

• Projeto de Lei nO 2.094, de 1999, de autoria do
Deputado Sérgio Barros, que "altera o art. 30 da Lei na
7.986, de 28 de dezembro de 1989, que regulamenta
a concessão do benefício previsto no art. 54 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e dé
outras providências".

Os projetos de lei supracitados visam restabele
cer a redação original do art. 3° da Lei na 7.986, de
1989, que permitia aos seringueiros em questão pro
var sua condição por todos os meios de prova admiti
dos em direito. Essa disposição foi alterada pelo art.
21 da Lei nO 9.711, de 20 de novembro de 1998, que
exige início de prova material para a comprovação
dos serviços prestados pelos seringueiros.

É o relatório.



Entretanto, os critérios utilizados pela Previdên
cia Social na comprovação do exercício da atividade
do segurado, para fins da concessão de beneficios do
seguro social, não podem ser aplicados à comprova
ção dos serviços prestados por seringueiros à União,
de forma compulsória, há 55 anos, para fins do rece
bimento de benefício indenizatório, por tratar-se de
prestações de natureza jurídica distinta.

Assim, o custeio da pensão mensal vitallcia devi
da aos seringueiros não pode ser imputado ao seguro
social, como vem ocorrendo, e sim à conta do Tesouro
Nacional - Encargos Previdenciários da União.

A proposta de concessão da pensão especial
aos seringueiros nascidos até 1932 mostra-se inviá
vel, uma vez que a idade mínima dos recrutados pelo
Decreto n° 5.813, de 1943, e amparados pelo Decre
to-Lei n° 9.882, de 1946, era de 18 anos.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Proje
to de Lei n03.688, de 1997, e pela aprovação dos Pro
jetos de Lei nOs 144, 668 e 2.094, todos de 1999, na
forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2000. - Depu
tado José Linhares, Relator.
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11- Voto do Relator de 24 de julho de 1991, art. 55, § 3° -, segundo a qual
Os seringueiros em questão, denominados "501- a comprovação do tempo de serviço, inclusive medi-

dados da borracha", foram convocados pelo Governo antej~stificaçao administrativ~ o~judicial, só produzi-
Federal, durante a Segunda Guerra Mundial, para tra- rá efeito quando.~aseada em Inícl~ de prova material,
balhar nos seringais da região Amazônica, nos ter- não sendo admitida pr?va excl~slvamente testemu-
mos do Decreto-Lei nO 5.813, de 14 de setembro de nhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou
1943. O Decreto-Lei nO 9.882, de 16 de setembro de caso fortuito. Esse mandamento alcança também o
1946, garantiu-lhes um plano assistencial, em retribu- trabalhador rural em regime de economia familiar.
ição aos serviços prestados. Esse plano só foi imple- Observe-se que constava, inicialmente, no art.
mentado, em 1998, pelo art. 54 do Ato das Disposi- 106 da Lei n° 8.213, de 1991, entre os meios de com-
çoes Constitucionais Transitórias - ADCT, que lhes provação do exercício de atividade rural, a declara-
garantiu, quando carentes, pensão mensal vitalfcia, ção do sindicato de trabalhadores rurais, desde que
no valor de dois salários mínimos, transferível aos de- homologada pelo Ministério Público, ou a declaração
pendentes, nas mesmas condições. desse Ministério. Entreta~to, a Medida Provisória n°

A Lei nO 7.986, de 28 de dezembro de 1989 ao 598, de 31 de agosto de 1994, e reedições, transfor-
regulamentar o art. 54 do ADCT, determinou no ~eu mada na Lei nO 9.063, de 14 de junho de 1995, supri-
artigo 3°, que a comprovação dos serviços p;estados miu a declaraç~o do Ministé~io Público como meio de
pelos seringueiros, ao Governo Federal fosse feita prova e confenu competência ao INSS para homolo-
perante os órgãos do Ministério da P~evidência e gar a declaração do sindicato.
Assistência Social, por todos os meios de prova admi- De fato, a simples aceitação de declaração do
tidos em direito, inclusive a justificação administrativa Ministério Público ou do sindicato de trabalhadores,
ou judicial. Incumbiu ao Ministério Público a promo- homologada por aquele Ministério, para fins de com-
ção da justificação judicial, por solicitação do interes- provação de tempo de serviço rural ensejou a ocor-
sado, no caso de falta de qualquer documento com- rência de inúmeros tipos de fraude, mesmo porque,
probatório das qualificações previstas. esse órgão não possui condições técnicas para tal ta-

A despeito dessa disposição, o INSS normati- refa. O INSS testa a veracidade de tais declarações,
zou a matéria exigindo para o processamento dajusti- entre outros meios, vi~ entrevist~s e pesquisas no 10-
ficação administrativa ou judicial razoável início de cal de trabalho do runcola, realizadas por seus peri-
prova material. O Ministério da Previdência e Assis- tos.
tência Social- MPAS aboliu essa exigência em 1992,
restabelecendo-a em 1997. Instalou-se, portanto, no
âmbito desse Ministério e daquele Instituto, polêmica
quanto à aplicabilidade do art. 3° da Lei n° 7.986, de
1989, ressaltando que, durante a vigência de sua re
dação original, a Procuradoria Geral e as Procurado
rias Regionais do INSS exararam pareéeres demons
tra':!.~C? a ausência de respaldo legal para a exigência
'óás provas materiais, o que facilitou a emissão de de
cisões judiciais favoráveis aos seringueiros em pauta.

Para evitar tais decisões judiciais e dirimir a po
lêmica ensejada, o Poder Executivo, via Medida Pro
visória nO 1.663-10, de 28 de maio de 1998, e reedi
ções, que deu origem à Lei n° 9.711, de 1998, modifi
cou o art. 3° da Lei nO 7.986, de 1989, estabelecendo
que aquela comprovação só produzirá efeito quando
baseada em inIcio de prova material, não se admitin
.do prova exclusivamente testemunhal, o que se apli
ca a todos os segurados da Previdência Social.

A exigência de prova material na comprovação
dos serviços prestados pelos seringueiros, bem como
a alteração legal para tal fim prendem-se, portanto, à
legislação geral da Previdência Social- Lei n08.213,



SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dá nova redação ao art 3° da Lei
nO 7.986, de 28 de dezembro de 1989,
que "regulamenta a concessão do be
nefício previsto no art. 54 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitó
rias"•

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3° da Lei n07.986, de 28 de dezem

bro de 1989, alterado pelo art. 21 da Lei n09.711, de
20 de novembro de 1998, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 3° A comprovação da efetiva prestação de
serviços a que alude esta lei far-se-á perante os
órgãos do Ministério da Previdência e Assistência

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 31153

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 3.688 TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
DE 1997 PROJETO DE LEI N° 3.688/97

Dá nova redação ao art. 3° da Lei nO Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
7.986, de 28 de dezembro de 1989, que Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
"regulamenta a concessão do benefício determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
previsto no art. 54 do Ato das Disposi- Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
ções Constitucionais Transitórias". emendas, a partir de 17 de maio de 2000 , por cinco

sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
O Congresso Nacional decreta: emendas ao substitutivo.

Art. 1° O art. 3° da Lei n° 7.986, de 28 de de- Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - Eloí-
zembro de 1989, alterado pelo art. 21 da Lei n° zio Neves Guimarães, Secretário.
9.711, de 20 de novembro de 1998, passa a vigorar 111_ Parecer da Comissão

com a seguinte redação: A Comissão de Seguridade Social e Família, em
"Art. 3° A comprovação da efetiva reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemen-

prestação de serviços a que alude esta Lei te, o Projeto de Lei n° 3.688/97 e aprovou os de nOs 144,
far-se-á perante os órgãos do Ministério da 668 e 2.094/99, apensados, com substitutivo, nos ter-
Previdência e Assistência Social, por todos mos do parecer do Relator, Deputado José Linhares.
os meios de prova admitidos em direito, in- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
clusive a justificação administrativa ou judi- Cleuber Carneiro, Presidente; Jorge Alberto e Cel-
cial. se Giglio, Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Alceu

§ 1° A inexistência de inicio de prova Col/ares, A1merinda de Carvalho, Ângela Guadagnin,
material não impedirá o processamento da Antônio Joaquim Araújo, Antonio Palocci, Arlindo China-
justificação administrativa ou a aceitação da glia, Armando Abllio, Amaldo Faria de Sá, Carlos Mosco-
justificação judicial. ni, Celcita Pinheiro, Costa Ferreira, Darcisio Perondi,

§ 2° Caberá ao representante do Mi- Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo
nistério Público, por solicitação do interessa- Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo Seabra, Euler Morais,
do, promover a justificação judicial, nos ca- IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, João Fassarella,
sos da falta de qualquer documento com- Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José Unhares, Lavo-
probatório das qualificações especificadas isier Maia, Lídia Quinan, NUton Baiano, Pedro Canedo,
nos artigos anteriores, ficando o solicitante Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Ricarte de
isento de quaisquer custos judiciais e de Freitas, Rita Camata, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho,
quaisquer outras despesas. Teté Bezerra e Vicente Caropreso.

§ 3° O prazo para julgamento da justifi- Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu-
cação é de 15 (quinze) dias." (NR) tado Cleuber Carneiro, Presidente.

Art. 2° A pensão mensal vitaHcia de que trata a
Lei n07.986, de 28 de dezembro de 1989, é concedida
e mantida pelo Instituto Nacional de Seguro Socia', à
conta do Tesouro Nacional- Encargos Previdenciári
os da União.

Parágrafo único. O Tesouro Nacional colocará à
disposição da Previdência Social, à conta de dota
ções consignadas em Orçamento próprio, os recur
sos necessários ao pagamento do benefIcio citado no
caput deste artigo, em cotas mensais, de acordo com
a programação financeira da União.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 4° Fica revogado o art. 21 da Lei nO 9.711, de
20 de novembro de f998.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2000. - Depu
tado José Unhares, Relator.



PL na 424/95

PL nO 2.814/97

PL na 2.953/97

PL na 3.154/97

PL na 3.478-8197

PL nO 3.538/97

PL na 3.832/97

PL n° 3.989/97

PL nO 3.992/97

PL nO 3.995/97

PL n° 4.085/98

PL na 4.088/98

PL nO 4.091/98

PL nO 4.463/98

PL na 306/95

PL nO 629/95

PL na 2.913-Al97

PL nO 3.134/97

PL na 3.450/97

PL nO 3.48o-Al97

PL nO 3.595/97

PL nO 3.988/97

PL nO 3.991/97

PL nO 3.994/97

PL nO 4.084/98

PL na 4.087/98

PL nO 4.090/98

PL na 4.227/98

PL nO 4.668/98

REQUERIMENTO
(Do Sr. Enio Bacci)

Requer a reapresentação de propo
sições

Senhor Presidente:

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PL n° 3.990/97

PL nO 3.993/97

PL n° 4.083/98

PL na 4.086/98

PL nO 4.089/98

PL na 4.226/98

PL n° 4.483/98

PL na 22/95

PL na 440/95

PLn0 2.815/97

PL na 2.954/97

PL na 3.446/97

PL na 3.479/97

PL na 3.548/97

PL na 3.987/97

PROJETO DE LEI N° 3.989/97

Nos tennos do art. 119, caput, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, o Sr. Presidente detenninou a abertu
ra - e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 24 de abril de 1998,
por cinco sessões. Esgotado o prazo não
foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de maio de 1998. -André
de Borba Amaro, Secretário substituto.

Nos termos do Regimento Interno da Cêmara
dos Deputados, requeiro a V. Ex8 a reapresentação
e continuidade no trêmite dos projetos de lei, a se
guir relacionados, que são de minha autoria:

Sala das Sessões, 2 de março de 1999. - Depu
tado Enio Bacci.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Desarquivem-se os Projetos de Lei de nOs
629/95, 2.814/97, 2.815/97, 2.953/97, 2.954/97,
3.446/97, 3.450/97, 3.478/97, 3.479/97, 3.480/97,
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Social, por todos os meios de prova admitidos em di- COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA
reito, inclusive a justificação administrativa ou judicial.

§ 1° A inexistência de início de prova material
não impedirá o processamento da justificação admi
nistrativa ou a aceitação da justificação judicial.

§ 2° Caberá ao representante do Ministério Públi
co, por solicitação do interessado, promover a justifica
ção judicial, nos casos da falta de qualquer documento
comprobatório das qualificações especificadas nos arti
gos anteriores, ficando o solicitante isento de quaisquer
custos judiciais e de quaisquer outras despesas.

§ 3° O prazo para julgamento da justificação é
de 15 (quinze) dias." (NR)

Art. 2° A pensão mensal vitalícia de que trata a
Lei n° 7.986, de 28 de dezembro de 1989, é concedida
e mantida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, à
conta do Tesouro Nacional- Encargos Previdenciários
da União.

Parágrafo único. O Tesouro Nacional colocará à
disposição da Previdência Social, à conta de dota
ções consignadas em Orçamento próprio, os recur
sos necessários ao pagamento do benefício citado no
caput deste artigo, em cotas mensais, de acordo com
a programação financeira da União.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 4° Fica revogado o art. 21 da Lei n09.711, de
20 de novembro de 1998.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.989-A, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a impenhorabilidade
de máquinas e equipamentos hospitala
res, e dá outras providências; tendo pa
recer da Comissão de Seguridade Social
e Família pela aprovação (Relator: Depu
tado Ursicino Queiroz).

(As Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de
Redação - art. 24, 11)

*Projeto ínícial publicado no DCD de 14-1-98

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão



111 - Parecer da Comissão

Dispõe sobre a comercialização de
preservativos masculinos de lãtex de
borracha; tendo pareceres das Comis
sões de Economia, Indústria e Comércio
(Relator: Deputado Jurandil Juarez) e de

A Comissão de Seguridade Social e FamHia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n03.989, de 1997, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Ursicino Queiroz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro, Presidente; Jorge Alberto e

Celso Giglio, Vice~Presidentes; Affonso Camargo,
Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua
dagnin, AntOnio Joaquim Araújo, Antonio Palocci,
Arlindo Chinaglia, Armando AbHio, Arnaldo Faria de
Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Costa Ferreira,
Darcisio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jorge, Eduardo
Seabra, Euler Morais, IIdefonço Cordeiro, Jandira
Feghali, João Fassarella, Jorge Costa, José Carlos
Coutinho, José Unhares, Lavoisier Maia, Udia Qui
nan, Nilton Baiano, Pedro Canedo, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Ricarte de Freftas, Rita
Camata, Serafim Venzon, Sérgio Carvalho, Teté Be
zerra e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

"'PROJETO DE LEI N° 102-8, DE 1999
(Da Sra. Maria Elvira)

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.989197

Nos termos do art. 119, caput, I, do
Regimento interno da Câmara dos Deputa
dos, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 21 de maio de 1999,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

Em 3-8-98, apresentei à apreciação desta douta
Comissão, na condição de Relator do PL nO 3.989, de
1997, em pauta, Parecer idêntiéo ao que, nesta oportuni
dade, volto a apresentar, por estar certo da conveniência
da presente proposição, que prevê que toda máquina e
equipamentos hospitalares, considerados essenciais
para o atendimento à saúde, são impenhoráveis e não
responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial,
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, ficando exclu
fdos os equipamentos da área administrativa.

Em sua justificativa, alega, o Autor, que "esta
proposta pretende fortalecer a saúde brasileira, viabi-
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3.538/97, 3.595/97, 3.832/97, 3.987/97, 3.988/97, lizando, aos hospitais, a segurança de que seus equi-
3.989/97, 3.990/97, 3.991/97, 3.992/97, 3.994/97, pamentos não poderão ser penhorados, como drvida,
3.995/97, 4.083/98, 4.085/98, 4.086/98, 4.087/98, de qualquer natureza, possibilitando melhorias, neste
4.088/98, 4.089/98, 4.091/98, 4.226/98,4.227/98 e setor precário do pars".
4.483/98, em conformidade ao disposto no art. 105, Nesta Comissão, não houve apresentação de
parágrafo único, do RICO. emendas.

Declaro prejudicado o requerimento de de- É o relatório.
sarquivamento quanto aos PL de nOs: 22/95, 11- Voto do Relator
306/95, 424/95, 440/95, 2.913/97~. ~.134/97, A proposição nos parece conveniente, na medida
3.15~/97 e 3.548/97, por estarem definitivamente em que, evita que disputas entre credores e devedores
arquivados. venham a inviabilizar o funcionamento de serviços es-

Prejudicado, também, o requerimento quanto senciais à saúde, com o prejufzo para os seus usuários.
aos ~L de nOs 4.090/98 e 4.084/98, por terem sido de- O Projeto de Lei exclui da impenhorabilrdade os
volvldo~ ao aut~r.... equipamentos da área administrativa, que poderão ser

Ainda, prejudicado fica o requenmento quanto objeto de garantia das drvidas contrafdas pelo hospital,
ao PL de nO 3.993/97, por não se encontrar o mesmo resguardando, assim, os direitos dos credores.
arquivado. Desse modo votamos pela aprovação do Proje-

Finalmente, resta prejudicado o requerimento to de Lei nO 3.989: de 1997.
q~anto aos PL de n~s ~.463/98 e 4.668/98, por terem Sala das Sessões, 21 de junho de 1999. - Depu-
sIdo declarados preJudIcados. tado Orsicino Queiroz, Relator.

Oficie-se ao Requerente e, após, pu
blique-se.

Em 2 de maio de 1999. - Michel Temer,
Presidente.
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Seguridade Social e Família (Relator:
Deputado Renildo Leal) pela aprovação.

(As Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Seguridade Social e Famí
lia; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24,11.)

·Projeto inicial publicado no OCO de 19-3-99

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA E COMÉRCIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 102199

Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 30-4-99, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de maio de 1999. - José
Umberto de Almeida Secretário

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

I - Relatório
O projeto de lei em tela trata da comercialização

de preservativos masculinos de látex de borracha,
autorizando sua venda em todo e qualquer estabele
cimento comercial, independentemente da finalidade
constante do contrato social e das atividades deferi
das no Alvará de Funcionamento.

Adicionalmente, fica estabelecida a necessida
de de as mercadorias comercializadas atenderem às
exigências do Instituto Nacional de Metrologia 
INMETRO e de estarem em embalagens aprovadas
pelos órgãos de saúde pública, exibidos em local visí
vel, porém não expostos às condições ambientais
que possam afetar a integridade dos mesmos.

Não foram apresentadas emendas dentro do
prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
A proposta da ilustre Deputada Maria Elvira tem

por objetivo a ampliação do acesso do consumidor aos
preservativos de látex de borracha, uma mercadoria
cuja utilização não só é recomendada, como deve ser
incentivada da maneira mais abrangente possível.

De fato, as intensas campanhas educativas que
vêm sendo implementadas pelo Ministério da Saúde
e por inúmeras entidades da sociedade civil procuram
difundir uma nova mentalidade na população sobre o
uso de preservativos como a forma mais garantida de
se evitar os riscos de proliferação da AIDS. Em con
sonància com a vasta experiência internacional, a
abordagem da prevenção mostra-se muito mais efici
ente, tanto do ponto de vista dos objetivos de saúde
pública, como do de custo-benefício para os setores
público e privado.

Nesse sentido, uma proposição que facilite o
acesso à aquisição dos preservativos, através da ampli
ação dos seus pontos de venda, de maneira desburo
cratizada, ainda que sujeita às normas relativas à quali
dade da mercadoria e à sua assepsia, vem ao encontro
das iniciativas ora implementadas, podendo contribuir
para uma maior difusão do produto, sem prejuízo signi
ficativo para o comércio em geral, uma vez que a ade
são se dá de forma voluntária.

Pelas razões expostas, votamos pela aprova
ção do Projeto de Lei nO 102, de 1999.

Sala da Comissão, 10 de junho de 1999. - Depu
tado Jurandil Juarez Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de-EsGRemia;---l-ndtlstría e-Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente o Projeto de Lei nO 102/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Jurandil Juarez.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Aloizio Mercadante - Presidente; José Machado,

Francisco Garcia e Emerson Kapaz - Vice-Presidentes;
Antônio do Valle, Celso Jacob, ~Clementino Coelho,
João Fassarella, João Pizzolatti, José Milita0, Júlio Re
decker, Jurandif Juarez, Márcio Fortes, Maria Abadia,
Múcio Sá, Paulo Octávio, Ricardo Ferraço, Ronaldo
Vasconcellos, Rubem Medina e Rubens Bueno - titula
res - AntOnio Cambraia - suplente.

Sala da Comissão, 16 de junho de 1999. - Depu
tado Aloizio Mercadante Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 102-A/99
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de



*PROJETO DE LEI N° 554-A, DE 1999
(Do Sr. Sampaio Dória)

Institui remuneração salarial minima
para o setor privado da econonmia desvin
culada do 5alirio minimo; tendo parecer
da Comissão e Seguridade Social e Família
pela rejeição (Relator: Dep. Alceu Colares).

(As Comissões de Seguridade Social e
Famllia; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 24-4-99

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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emendas, a partir de 11 de agastei de 1999, por cinco Diante do exposto, manifestamos nosso voto fa-
sessões. Esgot~do o prazo, não foram recebidas vorável à aprovação do Projeto de Lei n° 102, de 1999.
emendas ao proJet~. Sala da Comissão, 14 de Outubro de 1999. -

Sala da Comissão, 18 de agosto de 1999. - Deputado Renildo Leal Relator
Eloizio Neves Guimarães, Secretário. '

I _ Relatório 111 - Parecer da Comissão

O projeto sob apreciação autoriza a comerciali- A Comissão de Seguridade Social e Família, em
zação de preservativos masculinos de látex de borra- reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimen-
cha em todos os estabelecimentos comerciais, des- te, o Projeto de Lei nO 1

1

02-Al99, nos termos do pare-
vinculando esta venda da finalidade do contrato soci- cer do Relator, Deputado Reinaldo Leal.
ai da empresa ou das atividades definidas no alvará Estiveram presentes os Senhores Deputados:
de funcionamento.

Mantém a exigência exarada pelo Instituto Naci- Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e
onal de Metrologia e as normas dos órgãos de saúde Celso Giglio - Vice-Presidente; Affonso Camargo,
pública como condições para a comercialização dos Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua-
preservativos. dagnin, Antônio Joaquim Araújo, Antônio Palocci,

Em sua justificativa, destaca a constante prolife- Arlindo Chinaglia, Armando Abilio, Arnaldo Faria de
ração da AIDS no Brasil e a importência dos preser- Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Costa Ferrei-
vativos na prevenção deste mal. ra, Darcfsio Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito

Não foram apresentadas emendas no prazo re- Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Eduardo Jor-
gimental.

A proposição foi aprovada por unanimidade na ge, Eduardo Seabra, Euler Morais, IIdefonço Cordei-
Comissão de Economia, Indústria e Comércio. ro, Jandira Feghali, João Fassarella, Jorge Costa,

Esta Comissão de Seguridade Social e Famflia José Carlos Coutinho, José Unhares, Lavoisier
tem poder conclusivo sobre a matéria, nos termos do art. Maia, Udia Quinan, Nilton Baiano, Pedro Canedo,
24, li, do Regimento Interno da Cêmara dos Deputados. Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Matos, Ricarte

11_ Voto do Relator de Freitas, Rita Camata, Serafim Venzon, Sérgio
Carvalho, Teté Bezerra e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão 7 de junho de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente

A iniciativa da ilustre Deputada Maria Elvira me
rece ser louvada, por sua relevante contribuição ao
-processo de combate a um dos piores male~ que a
humanidade já enfrentou. \

Ampliar o acesso aos preservativos de látex de
borracha, conhecidos por "camisinha", é, sem dúvida,
uma medida de alto alcance social.

Considerado de forma unênime um dos melho
res meios de prevenção da AIDS, os preservativos
tinham limitada a sua comercialização por restrições
legais descabidas, que impediam sua oferta por
todo e qualquer estabelecimento comercial.

O simples fato de o projeto sob análise ter sido
aprovado por unanimidade na Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, comprova que a libera
ção da venda não compromete as atividades de
qualquer modalidade de empresa comercial.

Assim, só identificamos benefícios com a inicia
tiva, que facilitará, em muito, a compra dos preservati
vos pelos usuários.
. A proposição não descuida, no entanto, da qua
lidade dos preservativos a serem comercializados,
mantendo exigências e materiais que assegurem a
sua ótima utilização.



I - Relatório

" - Voto do Relator

PROJETO DE LEI N° 554/99

o Projeto de Lei nO 554, de 1999, pretende instituir
uma remuneraçêo mínima para os trabalhadores da ini
ciativa privada diferenciada do salário mlnímo hoje exis
tente, ficando esse último restrito ao pagamento dos ser
vidores públicos das três esferas de Governo e dos be
neficiários da previdência e assistência social.
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrLIA A Constituição Federal, em seu art. 7°, inciso IV.
prevê o salário mínimo nacionalmente unificado a ser

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS pago a todo o trabalhador brasileiro, sendo o seu valor
compatlvel com o custeio das despesas relativas "às
suas necessidades vitais básicas e às de sua famllía
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social."

No entanto, como bem argumenta oAutor da Pro
posição sob comento, e como é de conhecimento de to
dos nós, o salário mínimo vigente, no valor de
R$136,OO, é incapaz de cumprir a sua destinação cons
titucional. Infrutrferas tentativas foram feitas para que o
seu valor fosse elevado, mas sob o argumento de que
esta elevação traria sérias repercussões sobre o caixa
da Previdência Social, dos Estados e dos Municlpios, o
Governo tem tido sucesso na contenção de seu valor.

De ressaltar que a proposta de instituição de uma
remuneração mínima diferenciada para os trabalhadores
da iniciativa privada, de valor superior àquela destinada
ao pagamento de servidores públicos, aposentados e
pensionistas, já foi utilizada no PaIs. De fato, o Decre
to-Lei n' 2.351, de 7 de agosto de 1987, instituiu o Piso
Nacional de Salários e o Salário Mínimo de Referência,
sendo o primeiro definido como a contra-prestação mlni
ma devida e paga pelo empregador a todo trabalhador,
enquanto o Salário Mínimo de Referência destinava-se
ao pagamento cios servidores públicos civis e militares
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territóri
os e dos Municlpios e de aposentados e pensionistas.
De inicio, o valor mensal do Piso Nacional de Salários
correspondia a Cz$1.970,OO e o Salário Mlnimo de Refe
rência a Cz$1.969,92, mas, apenas como exemplo, já
em dezembro de 1987 o primeiro foi fiXado em
CZ$4.500,OO mensais e o Salário Mlnimo de Referência
em Cz$3.060,OO, uma diferença significativa de 47%.

Pode-se constatar que este expediente signifi
cou, para os beneficiários da Previdência Social, uma
redução significativa no valor real de seus beneficios,
uma vez que o Piso Nacional de Salários teve sempre
um reajuste maior do que o Salário Mlnimo de Refe
rência. Esta diferenciaçêo entre o valor da remunera
ção mlnima devida aos trabalhadores da iniciativa pri
vada eaos servidores públicos, aposentados e pensio
nistas vigorou, no êmbito da Previdência Social, até ju
nho de 1989, quando a Lei nO 7.787/89, regulamentan
do, entre outras disposiçOes, .a norma contida no art.
58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as, recompOs o valor dos beneficios previdenciários
em números de salários mlnimos da época de sua
concessao, atrelando, desta forma, mais de 90% dos
beneficios àvariação do salário mlnimojá reunificado.

Assim sendo, e em que pese o mérito da propo
sição, que é ode elevara remuneração mlnima de um
grande número de trabalhadores brasileiros, somos
da opiniao de que esta proposta terá reflexos negati
vos junto aos mais de 18 milhões de beneficiários da
previdência social e aos milhares de servidores públi-

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentaçêo de emendas,
a partirde 10 dejunho de 1999, porcinco sessões. Esgo
tado o prazo, nao foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de junho de 1999. - Eloi
zio Neves Guimarães, Secretário.

o Projeto de Lei n° 554, de 1999, de autoria do
nobre Deputado Sampaio Dória, institui uma remune
ração mlnima, de âmbito nacional, no valor de cento e
cinquenta e cinco reais, para todos os trabalhadores
assalariados, exceto servidores públicos da adminis
tração direta e indireta da Uniao, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municlpios e beneficiários do Insti
tuto Nacional do Seguro Social e da Assistência Soci
al. A remuneração mlnima prevista na Proposição ora
em análise deveria vigorar no perfodo compreendido
entre 1° de maio de 1999 a 30 de abril de 2000.

Argumenta oAutor da matéria que nao faz senti
do submeter milhões de trabalhadores brasileiros do
setor privado às dificuldades enfrentadas pelo setor
público, que hoje encontra-se drasticamente limitado
em seus dispêndios globais, em especial no tocante
ao gasto com pessoal e com a Previdência Social.
Assim sendo, justificar-se-ia a instituiçêo de uma re
muneraçêo mlnima diferenciada para o setor privado.
Acrescenta, ainda, que tal medida nao teria impacto
inflacionário, uma vez que o ganho salarial proposto
nao seria suficiente para elevar de forma significativa
o consumo, mas apenas destinar-se-ia a atenuar ca
rências da camada mais pobre da população.

A Proposiçao foi distribulda às Comissões de
Seguridade Social e Família; de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças eTributação
e de Constituição e Justiça e de Redação.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas nessa Comissao de Seguridade
Social e Famflia.

~ o relatório.



*Projeto inicial publicado no OCO de 25-5-99

~ - termo de recebimento de emendas
-.- parecer do relator

PARECER DA COMISSÃO D! SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI N° 820-A, DE 1999
(Do Sr. Nelson PelJegrino)

Dispõe sobre procedimentos para
recebimento de pequenos valores deixa
dos por pessoas falecidas em institui
ções financeiras; tendo parecer da Co
missão de Seguridade Social e Família
pela aprovação, com substitutivo (rela
tor: Cepo Dr. Rosinha).

(As Comissões de Seguridade Social e
Famflia; de Finanças e Tributação (mérito);
e de Constituição e Justiça e de Redação 
art. 24, 11.)
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cos federais, estaduais e municipais. E mais, poderá - substitutivo oferecido pelo relator
ser o germe para a instituição, em definitivo, de uma - termo de recebimento de emendas ao substitutivo
moeda própria. destinada ao pagamento ~a~ pens~es - parecer da Comissão
e aposentadorias dos tr~bal~adores brasl,lelros, CUjO~ _ substitutivo adotado pela Comissão
reajustespoderão s~r dissociados da conjuntura SOCI- COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM'L1A
oeconômlca do Pais, acarretando perda de poder I
aquisitivo para os beneficiários da Previdência Social. TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Diante do exposto, votamos pela rejeição do PROJETO DE LEI N° 820/99
Projeto de Lei n05~4, de 1999. Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento

Sala da Comissão, 14 de outubro de 1999. - Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
Deputado Alceu Collares, Relator. determinou a abertura - e divulgação na Ordem do

111 - Parecer da Comissão Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
A Comissão de Seguridade Social e Família, em eme~das, a partir de 17 de junho de 1999, por c~nco

reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime- sessoes. Esgot~do o prazo, não foram recebidas
mente, o Projeto de Lei nO 554, de 1999, nos termos emendas ao projeto.
do parecer do Relator, Deputado Alceu Colfares. Sala da Comissão, 24 de junho de 1999. - Eloí-

Estiveram presentes os Senhores Deputados: zio Neves Guimarães, Secretário.
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e I - Relatório

Celso Giglio - Vice-~residentes; Affonsp Camargo, Nos termos do presente projeto de lei, os saldos de
Alce~ Collare~, Alme~nda d~. Carvalh~, Angel~ G~a- contas correntes, cadernetas de poupança e outros in-
dagnJ~, An~ônlo JoaqUim ~UjO, AntôniO ~aloccl, Arlm- vestimentos existentes em bancos e instituições financei-
do ChmaglJ~, Arrn~ndo.Abll!o, Arnaldo Fan~ de Sá, ~a.r- ras sob a titularidade de pessoa falecida, até o valor de
los MO~CO~I, Celclta PinheIro, Co~ta ~errelra, Da~clslo vinte salários mínimos (hoje: dois mil, setecentos e vinte
Perondl, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Roslnha, reais), serão pagos independentemente de autorização
Eduardo B.arbosa, Eduard9 ~orge, ~duardo S.eab~a, judicial, ou certidão expedida pelei INSS, ao viúvo, com-
Euler MoraIS, IIdefonço Cordeiro, Jandrra ~eghall, Joa~ panheiro e herdeiros. Os valores, que caberão a cada
Fassarella, J?r~e Co~ta, ~~sé C~rlos C?utlnho~ José ll- uma dessas pessoas encontram-se no § 1° do art. 10.
nhares, LaVOISier Mala, Lldla QUlnan, Nllton Baiano,Pe-. .
dro Canedo Rafael Guerra Raimundo Gomes de Ma- O projeto engloba o pagamento dos segUintes va-
tos, Ricarte 'de Freitas, Rit~ Camata, Serafim Venzon, lores, respeitado o limite de vinte salários mínimos: quan-
Sérgio Carvalho, Teté Bezerra e Vicente Caropreso. tias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu- empregad?s, :~mu~eração de servidores públicos, s~ld?
tado Cleuber Carneiro, Presidente. de contas IndIVIduais do FGTS e do PIS-Pasep, restitUi

ções de tributos recolhidos por pessoa física.
O recebimento de valores que superem o teto es

tabelecido continuará a ser regido pela lei n06.858/80.
A inclusa justificação defende que a proposição

representa um aperfeiçoamento no sentido da desbu
rocratização iniciada pela lei n' 6.858/80. E acrescen
ta: "a proposta de projeto de lei objetiva permitir o re
cebimento de valores que menciona de forma célere,
auxiliando a família a ultrapassar a dolorosa situação
da perda de um pai, ou não, usufruindo de imediato
os recursos financeiros que o falecido empregaria no
sustento da própria família."

Trata-se de apreciação conclusiva por parte das
comissões. Esgotado o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
A proposição sob comento vem a esta comissão

por cuidar de assunto relativo à famflia, nos termos do
art. 32, inciso XII, letra t, do Regimento Interno.

Em que pesem os nobres propósitos que inspi
raram o ilustre Autor, dentre os quais se destaca o de



Altera a Lei nO 6.858, de 24 de no
vembro de 1980, que dispõe sobre o pa
gamento, aos dependentes ou sucesso
res, de valores nAo recebidos em vida
pelos respectivos titulares.
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desburocratizar o procedimento sucessório para as Art. 2° Esta leí entra em vigor na data de sua pu-
hip6tese~ que menciona, não .nos parece adequado blicação.
dar guarida à presente proposição. Sala da Comissão, 7 de outubro de 1999. - Depu-

O procedimento nela previsto para o recebimen- tado or. Rosinha, Relator.
to de pequenos valor~s deixados pelo de cujus nã.o se TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
reveste da necessána segurança, quando prescmde
do controle judicial, ainda que somente pela expedi- PROJETO DE LEI N° 820/99
ção de alvará. Nos tennos do art. 119, caput, 11, do

Com efeito, abre-~ u.~ margem de dúvi~a consi- Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
deràveJ sobre quem tena direito aos valores deIXados, e dos o Sr. Presidente detenninou a abertura
sobre qual seria o montante legalmente devido a cada um. _ e divulgação na Ordem do Dia das Comis-

A desburocratização dos procedimentos legais sões - de prazo para apresentação de
é, n~rmalmente, bem-vind~, mas não .quando tra~ Emendas, a partir de 19 de outubro de 1999,
~nslgo.a queb~a de garantias do cumpnmento de dl- por cinco sessões. Esgotado o prazo não
reltos, ainda mais grave quando se promove tal ruptu- 10 b'das nd bstitlJtiv'
ra no seio da famllia, a abalar a paz social. ram rece I eme as ao su o.

Entendemos que a Lei nO 6.858 é eficaz quanto a • ~a'a da Co~issão, 27 de out~bro de 1999. -
desburocratizar o pagamento, aos dependentes ou su- Elolzlo Neves GUImarães, Secretáno.
oessores, de valores não recebidos em vida pelos res- 111 - Parecer da Comissão
pectivos titula~s, ~e~do-o ainda de forma ~ura, ~- A Comissão de Seguridade Social e Famflia em
vés de alvará JudICial, Independentemente de Inventáno . .. .. :
ou arrolamento. Todavia, a mencionada lei, que é de reUnião ordl~ána real!Z~da hOJe, aprovou,. u~anrme-
1980, ainda expressa valores em Obrigações do Tesouro mente, o Projeto de Lei n 820/99, com substltu~o, nos
Nacional. Assim, parece-nos que o mais indicado seria tennos do parecer do Relator, Deputado Dr. Roslnha.
preservar o procedimento previsto pelo citado diploma Estiveram presentes os Senhores Deputados:
lega', promovendo a substituição daquele rndioe por um Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e
valor expresso em UFIR, um pouco maior do que o equi- Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,
valente aos vinte salários mrnimos sugeridos pelo projeto. Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Ângela Gua-

Destarte, votamos pela aprovação do projeto de dagni~, An~Onio Joaquim A~újo, AntOnio ~aloccí, Arlin-
lei nO 820, de 1999 na forma do substitutivo que a ele do Chlnaglla, Armando AbrI/o, Ama/do Fana de Sá, Car-
oferecemos em a~exo. los Mosconi, Celcita Pinheiro, Costa Ferreira, Darcfsfo

Sala d~s Sessões, 7 de outubro de 1999. _ Depu- Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha,
tado Dr. Rosinha Relator. Eduardo ~arbosa, Eduardo ~orge, ~duardo S.eabra,

, Euler MoraiS, IIdefonço Cordeiro, Jandlra Feghall, João
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 820, DE Fassarella, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, José Li-

1999 nhares, Lavoisier Maia, Udia Quinan, Nilton Baiano, Pe
dro Canedo, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de Ma
tos, Ricarte de Freitas, Rita Camata, Serafim Venzon,
Sérgio Carvalho, Teté Bezerra e Vioente Caropreso.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Cleuber Carneiro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 2° da Lei n° 6.858, de 24

de novembro de 1980, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 2° O disposto nesta lei se aplica às
restituições relativas ao Imposto de Renda e
outros tributos, recolhidos por pessoa trsica, e,
nêo existindo outros bens sujeitos a inventário,
aos saldos bancários e de contas de caderne
tas de poupança e fundos de investimento de
valor até 3.000 (três mil) UFIRs. (NR).

"

Altera a Lei nO 6.858, de 24 de no
vembro de 1980, que dispõe sobre opa·
gamento, aos dependentes ou sucesso
res, de valores nAo recebidos em vida
pelos respectivos titulares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 2° da Lei nO 6.858, de 24

de novembro de 1980, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"M 2° O disposto nesta lei se aplica às
restituiçOes relativas ao Imposto de Renda e .
outros tributos, recolhidos por pessoa fisica, e,



I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Ed,ucação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica instituido o "Dia do Bacharel em Tu

rismo", a ser comemorado, anualmente, em todo o
território nacional, no dia 27 de setembro.

Art. 2°-Esta /efentra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação
No mundo contemporaneo, nao há quem possa

negar a importância do turismo como fator de desenvol
vimento econômico, social e cultural para qualquer Pais
que veja nele uma fonte precisa de investimentos. Nos
últimos anos, o turismo tem sido um dos setores de ser
viços que mais tem crescido. Segundo dados divulga
dos pela Organização Mundial do Turismo (OMT), o to
tal de turistas estrangeiros passou, em apenas uma dé
cada (1985-1995), de 380 milhões de pessoas para 534
milhões. Estima-se que a marca dos 700 milhões de tu
ristas intemacionais e dos 7 bilhões de turistas domésti
cos seja superada num periodo de seis anos.

Embora a prática intensiva do turismo seja relati
vamente recente na história da humanidade, pois seu
desenvolvimento se deu a partir do aparecimento de
meios de transporte mais velozes, encontramos no ser
humano o desejo de conhecer e extrapolar fronteiras
geográficas desde a mais remota antigUidade.

Hoje, o Turismo tornou-se uma atividade organi
zada, com inúmeras implicações de ordem socioeco
nOmicas de grande alcance, passando a solicitar uma
infra-estrutura ampla e diversificada, gerando, por
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não existindo outros bens sujeitos a inventário, conseguinte, novos campos de trabalho e novas
aos saldos bancários e de contas de caderne- oportunidades de emprego. Dai porque, no planeja-
tas de poupança e fundos de investimento de mento e execução de qualquer atividade turistica, tor-
valor até 3.000 (três mil) UFIRs (NR) na-se imprescindivel a figura do Bacharel em .Tur!s-

" mo. Essa profissão é bastante recente e o prrmelro
.................................................................................. curso de nível superior foi introduzido pela Organiza-

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- ção Bandeirante de Tecnologia e Cultura de São Pau-
blicação. lo, que implantou uma Faculdade de Turismo para mí-

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu- nistrar o ensino em nivel de graduação universitária.
tado Cleuber Carneiro, Presidente. Segundo o Dicionário de Profissões, "o Bacharel

PROJETO DE LEI N° 2.212-A, DE 1999 em Turismo é preparado para desempenhar atividades
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos) que se relacionem às áreas de organização, planeja

mento e administração de empresas de turismo. Visan-
Institui o Dia do Bacharel em Turis- do a incrementar odesenvolvimento do Turismo no Bra-

mo; tendo parecer da Comissão de Edu- si" o Bacharel em Turismo é incentivado a proceder
cação, Cultura e Desporto pela aprova- uma reflexão contínua arespeito de atividades interregi-
ção (Relatora: Dep. Marisa Serrano). onais e internacionais. E importante que o Bacharel em

(As Comissões de Educação, Cultura Turismo adquira conceitos exatos, para que identifique
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de o papel deste como fator econômico e cultural," (Centro
Redação (art. 54) - art. 24, 11.) de Integração Empresa-Escola. Dicionário das Profis-

SUMÁRIO sões: estudos ocupacionais referentes a profissões de
cursos de formação em 2° grau e em nlvel superior. 38

ed., CIEElMEC/SEPS, 1981, p. 990}.
No mundo de economia globalizada, a atividade

turistica ganha novas dimensões, estando a exigir um
profissional habilitado a trabalhar em novas frentes, a
exemplo do Eco-Turismo e do Turismo Cultural.

No Brasil, infelizmente o exercicio da profissão de
Bacharel em Turismo ainda não está regulamentado,
embora o antigo Conselho Federal de Educação, pelo
Parecer nO 35171, já tenha elaborado o curriculo minimo
do Curso-Superior de TurismorQUe contempla disciplin~!, .
as mais diversas, desde Sociologia, História do Brasil,
Cultura Brasileira, Geografia, passando por noções de
Economia eAdministração, até disciplinas específicasde
Hotelaria, Planejamento e Organização do Turismo.
Além dessas disciplinas, para a obtenção do diploma
universitário, o curso exige a realização de estágio obri
gatório, com duração mlnima de quatro meses, em enti
dades públicas e privadas de Turismo e Hotelaria.

Cumpre-nos ressaltar, entretanto, que, na pre
sente legislatura foi apresentado o Projeto de Lei nO
1.830, de 1999, de autoria da nobre Deputada Maria
Elvira, que objetiva regulamentar a profissão de Turis
mólogo, com a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Turismo.

A presente proposição legislativa tem como finali
dade básica prestar uma justa homenagem a esses
profissionais, instituindo o "Dia do Bacharel em Turis
mo", a ser comemorado anualmente, em todo o territó
rio nacional, no dia 27 de setembro - data alusiva ao Dia
Mundial do Turismo. Esperamos que nossos Pares re
conheçam a importância social dessa nova atividade
profissional, aprovando a matéria ora proposta.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos.
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CURRíCULO MíNIMO

Currículo Mínimo de Curso Superior de Turismo

Parecer n.o 35/71 - C. E. Su., aprovado em
2S-janeiro-1971.

o Cons.o Celso Kelly, quando integraya o 1.0 Grupo da Comissão
de Revisão de Currículos Mínimos deste Conselho, elaborou cuidadoso
estudo que concluía pela proposta de mín:mos de du:-açúo e conteúdo de
um curso de nível superior para a formação de "planejadores de turis
mo". As razões apresentªd_a_s _pelo nobre Conselheiro para a fixação do
currículo mínimo de cursos com esta finalidade foram unanimemente
aprovadas pela Comissão. Não obstante, o anteprojeto de Portaria Mi
nisterial, incluindo o elenco de disciplinas e a duração que representa
riam as exigências mínimas para o reconhecimento desses recursos foi
objeto de extensa controvérsia na Comiss50 e, posteriormente, no Ple
nário do Conselho.

Com o intuito de procurar conciliar os pontos de vista adotados por
vários Conselheiros naqueles debates, elaboramos o seguinte substitutivo
à proposta do Cons.o Celso Kelly, a ser submetido ao Plenário deste órgão.

ANTEPROJETO

Fixa os mínimos de duração e conteúdo do Curso de
Graduação em Turismo.

o Conselho Federal de Educação, na forma de que dispõe o art.
26 ~íl Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, e tendo em vista as con
clusoes do P~recer n.o 35/70, que a este se incorpora, homologado p~lo
Exmo. Sr. Mmistro do Estado da Educação e Cultura,
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Art. 1.0 - A formação em nível superior de profissionais para o
planejamento e a organização do turismo serão feitas em curso de gra
duação em turismo.

Art. 2.° - O currículo do curso compreenderá, no mínimo, as se
guintes matérias e atividades:

A) Matérias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sociolo2"ia...
História do Brasil
Geografia do Brasil
História da Cultura
Estudos Brasileiros
Introdução à Administração
Noções de Direito
Técnica Publicitária
Planejamento e Organização do Turismo

B) Estágio em entidades oficiais e privadas de turismo e hotelaria.

Art. 3.0 - No ensino da matéria Geografia terá ênfase a Cartogra-
fia.

Art. 4.° - No estudo da matéria História da Cultura terá ênfase a
Cultura Brasileira, com especial referência às Artes.

Art. 5.° - A matéria Noções de Direito incluirá o Direito Consti
tucional, Direito Fiscal Alfandegário, da Legislação Trabalhista, Estatuto
Jurídico do Estrangeiro e da Legislação Específica do Turismo.

Art. 6.° - A duração mínima do curso será de 1.600 horas, as
quais serão integralizadas no mínimo em dois e no máximo em quatro
anos.

Parágrafo único - O estágio a que se refere o item B do arte 2.°
desta Resolução terá a duração mínima de quatro meses, podendo rca~

lizar-se mediante con"ênios entre a instituição responsável pelo Curso e
entidades especializadas.

Art. 7.° - Ao organizar o currículo pleno, a instituição respons~v:l
poderá desdobrar as matérias do currículo mÍnÍmo e acrescentar dISCI

plinas complementares.

S. S., em 28-janeiro-1971. (a) ROBERTO FIGUEIRA SANTOS, Relator,
VALNIR CHAGAS, Coordenador do 3.0 Grupo.



Justificação

O Sr. Mário Ribeiro da Silveira, além de verea
dor, vice-prefeito, prefeito da cidade de Montes Cla-

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de lei nO 2.212/99, nos termos do
parecer da Relatora, Deputada Marisa Serrano:

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir
Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andra
da, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra,
Esther Grossi, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas
Júnior, luis Barbosa, Maria Elvira, Nice lobão, Paulo
Lima, Renato Silva e Clovis Volpi.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

PROJETO DE LEI N°,2.219-A, DE 1999
(Do Sr. Walfrido Mares Guia)

Denomina "Aeroporto de Montes
Claros/Mário Ribeiro" o aeroporto da ci
dade de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer da ComissAo de
Viação e Transportes pela aprovação
(Relator: Dep. Romeu Queiroz).

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; de Educação, Cultura e Desporto; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)).

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Viação e Transportes:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica denominado "Aeroporto de Montes

Claros 1Mário Ribeiro" o aeroporto da cidade de Mon
tes Claros, Estado de Minas Gerais.

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

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.212, DE 1999
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E exigir profissionais habilitados no exercicio dessa
DESPORTO profissao.

Em face do exposto, somos pela aprovação do
Pl nO 2.212, de 1999.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Deputa~

da Marisa Serrano, Relatora.

I - Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Depu
tado Ronaldo Vasconcellos, objetiva instituir, no ca
lendário oficial, o "Dia do Bacharel em Turismo", a ser
comemorado, anualmente, no dia 27 de setembro,
data alusiva ao Dia Mundial do Turismo.

A proposição foi distribuida às Comissões de
Educação, Cultura e Desporto (CECO) e de Constitui~

ção, Justiça e de Redação (CCJR), conforme deter~

mina o art. 54 do Regimento Interno desta Casa.

No per[odo regimental, não foram oferecidas
emendas. Cumpre-nos, agora, por determinação da
Presidência da CECD, a elaboração do respectivo
parecer, onde nos manifestaremos acerca do mérito
cultural do referido projeto de lei.

É o Relatório.

11- Voto da Relatora

Ao propor a instituição do "Dia do Bacharel em
Turismo", o nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos
pretende prestar uma justa homenagem aos profissi
onais que se dedicam à atividade turistica no Brasil.
Na sua justificaçao, o Deputado salienta a importan
cia do Turismo no mundo contemporâneo, constituin
do-se num fator de desenvolvimento econOmico, so
cial e cultural para o Pais.

No processo de mundialização que estamos
presenciando, o Turismo ganha novas dimensões,
modalidades e perspectivas. Hoje já se fala, com cer
ta freqoência, em eco-turismo e turismo cultural, dada
à complexidade das demandas de lazer e entreteni
mento da população, associadas à necessidade de
práticas de preservação do meio ambiente e do patri
mOnio histórico mundial. Neste sentido, cada vez
mais, esse processo de incremento do Turismo está a

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentaçêo de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
nêo foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nO 2.219/99, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Romeu Queiroz.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto, Presidente, João Ribeiro e Pedro

Fernandes, Vice-Pesidentes; Chico da Princesa, Duí
Iio Pisaneschi, Mário Negromonte, Pedro Chaves,
Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio Reis, Alberto
Mourêo, Domiciano Cabral, Eunício Oliveira, João
Henrique, José Chaves, Eliseu Resende, IIdefonço
Cordeiro, Neuton Lima, Oscar Andrade, Damião Feli
ciano, Fernando Marroni, João Cóser, Marcos Afon
so, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos, Gonzaga
Patriota, Eujácio Simões, Edinho Araújo, Dr. Heleno,
Carlos Dunga, Paulo Braga, Márcio Matos, João Tota
e Olfmpio Pires.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.219199

11 - Voto do Relator

Montes Claros sempre conseguiu dar ao Brasil
homens de grande valor humanístico. Um deles, com
certeza, é Mário Ribeiro da Silveira, cuja vida foi sem
pre um desenrolar de soluções inteligentes e perspi
cazes, de atitudes altruísticas, de atividades funda
mentais para o bem comum da coletividade em sua
cidade natal.

Mário Ribeiro da Silveira se destacou em todas
as áreas de desenvolvimento de cunho social e eco
nOmico. Em 1950, ainda muito jovem, aos 26 anos de
idade, formou-se pela Faculdade de Medicina da Uni
versidade Federal de Minas Gerais e, no ano seguin
te, começou sua atividade profissional em Montes

Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 8 3-11-65-

ros e duas vezes secretário de Estado, se destacou Claros. Em conseqüência, seu trabalho o levou a fun-
principalmente pelo amor a sua cidade natal. Não dar, em 1969, a Faculdade de Medicina de Montes
bastasse o importante trabalho na medicina, se des- Claros, um dos maiores orgulhos do município, da
tacou na área empresarial, impulsionando a cultura qual foi o primeiro diretor.
por meio da implantação de cinemas e o esporte com Além de se destacar na área profissional com
a fundação do Ateneu, time da cidade. Também foi o muito sucesso, começou atuar, politicamente, em
fundador da Faculdade de Medicina de Montes Cla- 1958, como vereador. Seu objetivo era impulsionar a
ros, um dos orgulhos do município. Querido pelos cultura por meio da implantação de cinemas e ativida-
amigos e respeitados por todos Marão, como era co- des esportivas, como o futebol, por exemplo, qL!e
nhecido, deixa um vazio em toda a sociedade de passou a ser uma das vertentes mais populares da ci-
Montes Claros e Norte de Minas. dade. Sempre responsável pelas áreas de educação,

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. - saúde e esportes do município, foi eleito tambem vi-
Deputado Walfrido Mares Guia - PTB-MG ce-prefeito e, posteriormente, prefeito de Montes Cla

ros, com ampla votação popular. Foi também duas
vezes secretário de Estado do Trabalho e Ação Social
de Minas Gerais, com atuação executiva exemplar.

Ao longo de toda a sua vida, suas atividades
acadêmicas e profissionais, seus diversos prêmios
docentes, vários trabalhos publicados em revistas es
pecializadas, congressos, seminários e cursos de
aperfeiçoamento e outras importantes realizações
em sua cidade natal, recebeu, como um tributo ao seu
infatigável e perseverante trabalho à sua comunida
de, a Medalha de Ouro da Cidade de Montes Claros.
Falecido em 1999, deixou uma enorme lacuna na so
ciedade do Norte de Minas.

O agradecimento póstumo ao Sr. Mário Ribeiro da
Silveira seria, portanto, a aprovação do Projeto de Lei nO
2.219, de 1999, por todos os membros desta Casa.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2000. - Depu
tado Romeu Queiroz, Relator.

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Walfrido Mares Guia, pretende denomi
nar "Aeroporto de Montes Claros/Mário Ribeiro", o ae
roporto localizado na cidade de Montes Claros, Esta
do de Minas Gerais.

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas.

É o relatório.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Cêmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 12-4-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 24 de abril de 2000. - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.



" - Voto do Relator
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*PROJETO DE LEI N° 2.350-A, DE 2000 e imagens reservem, diariamente, um terço do seu
(Do Sr. Luiz Bittencourt) tempo diário de operação para a veiculação de pro-

Modifica o Decreto-Lei nO 236, de 28 gramas educa~ionais obrigatórios.
de fevereiro de 1967, que "complementa . A transmIssão ~estes programas ocorrerá entre
e modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agosto as cln~ .horas e as vinte ~ três horas, cabendo ao Po-
de 1962", estabelecendo tempo mínimo der PUbll~o ~ sua supervisão.
para a veiculação de programas educati- Na justificação destaca o Autor:

vos; tendo parecer da Comissão de Edu- "...elaboramos esta proposta que tem
cação, Cultura e Desporto pela aprova- por finalidade aumentar o tempo dedicado
çAo, com substitutivo, com ~omplemen- pelas emissoras a programas de conteúdo
taçAo de voto (Relator: Dep. Atila Lira). educativo, elevando, assim, a qualidade de

(As Comissões de Educação, Cultura sua programação."
e Desporto; de Ciência e Tecnologia, Comu- No prazo regimental não foram apre-
nicação e Informática; e de Constituição e sentadas emendas.
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 1/». É o Relatório.

*Projefo inicial publicado no eco de 26-1-00

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.350, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

1- Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Luiz
Bittencourt modifica o Decreto-Lei nO 236, de 28 de fe
vereiro de 1967, que "complementa e modifica a Lei n°
4.117, de 27 de,agosto de 1962", estabelecendo tempo
minimo para a veiculação de programas educativos.

Propõe a alteração do art. 16 do referido Decre
to-Lei para que as emissoras de radiodifusão de sons

As emissoras de radiodifusão têm uma impor
tante função social no desenvolvimento do País.

A nossa Lei Maior, em seu art. 21 afirma que a
produção e a programação das emissoras de rádio e
televisao atenderão, preferencialmente a finalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas.

Precisamos estar atentos no cumprimento des
te princípio constitucional e verificarmos, como poder
fiscalizador que somos, a freqüência e a qualidade
dos programas ditos educativos. A legislação em vi
gor, Decreto-Lei nO 236, de 1967 prevê a duração má
xima obrigatória semanal. Entretanto, achamos con
veniente determinaro mínimo razoável para que fique
assegurado o compromisso de produção dos progra
mas de acordo com os preceitos da Constituição.

Assim sendo, votamos pela aprovação do PL nO
2.350, de 2000, nos termos do Substitutivo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Átila Lira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 2.350
DE 2000

Modifica o Decreto-Lei nO 236, de 28
de fevereiro de 1967,que "complementa e
modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agosto de
1962", estabelecendo tempo minimo para
a veiculação de programas educativos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei modifica o art. 16 do Decreto-Lei

nO 236, de 28 de fevereiro de 1967, que "complemen
ta e modifica a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962"
estabelecendo tempo mínimo para a veiculação de
programas educativos.



PROJETO DE LEI N° 2.350, DE 2000

Modifica o Decreto-Lei nO 236, de 28
de fevereiro de 1967, que "complementa
e modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agosto
de 1962", estabelecendo tempo mínimo
para a veiculação de programas educati·
vos.

"Art. 16. As emissoras de radiodifusão
de sons e imagens reservarão, diariamente,
20% (vinte por cento) do seu tempo diário
de operação para a veiculação de progra
mas educacionais obrigatórios."

§ 1° Os programas educacionais de
que trata este artigo serão transmitidos no
horário compreendido entre as 8 horas e as
vinte três horas.

§ 2° Cabera ao Poder Público supervi
sionar a veiculação de programas educacio
nais obrigatórios."

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data
da sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei modifica o art. 16 do Decreto-Lei

n° 236, de 28 de fevereiro de 196I, que "complemen
ta e modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962"
estabelecendo tempo mínimo para a veiculação de
programas educativos.

Art. 2° O art. 16 do Decreto-Leí nO 236, de 28 de
fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte re
dação:
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Art. 2° O art. 16 do Decreto-Lei nO 236, de 28 de 111- Parecer da Comissão
fevere~ro de 1967, passa a vigorar com a seguinte re- A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,

dação. em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani-
"Art. 16. As emissoras de radiodifusão memente, o Projeto de Lei nO 2.350/00, com substitu-

de sons e imagens reservarão, diariamente, tivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Ati-
20% (vinte por cento) do seu tempo diário la Lira, com complementação de voto.
de operação para a veiculação de progra- Estiveram presentes os Senhores Deputados
mas educacionais obrigatórios." Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa

§ 1° Os programas educacionais de Serrano e Nelo Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir
que trata este artigo serão transmitidos no Lucas, Agnelo Queiroz, Atila Lira, Bonifácio de Andra-
horário compreendido entre às cinco horas da, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra,
e às vinte três horas. Esther Grossi, Flávio Arns, João Matos, Jonival Lu-

§ 2° Caberá ao Poder Público supervi- cas, Júnior, Luís Barbosa, Maria Elvira, Nice Lobão,
sionar a veiculação de programas educacio- Paulo Lima, Renato Silva e Clóvis Volpi.
nais obrigatórios." Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu-

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data tado Pedro Wilson, Presidente.
da sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Átila Lira, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.350, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, " e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de 24
de maio de 2000, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Apresentei um Substitutivo ao Projeto de Lei nO
2.350, de 2000, por entender a importância de deter
minar um mínimo razoável para a produção de pro
gramas educacionais a ser veiculados pelas emisso
ras de radiodifusão de sons e imagens.

O Parecer com Substitutivo teve aprovação
unânime nesta Comissão. Durante a discussão foi su
gerida uma alteração de redação ao § 1° do art. 16 do
Decreto-Lei n° 236/67, modificada pelo art. 2° do
Substitutivo ao PL n° 2.350/00, que acatei e que foi
aprovada pela Comissão nestes termos:

"Art. 16 ..
§ 1° Os programas educacionais de

que trata este artigo serão transmitidos no
horário compreendido entre as oito horas e
as vinte e três horas."

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Átila Lira, Relator.



No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.

11 - Voto do Relator

Homenagear o imigrante italiano lembrando a
sua importante contribuição na formação do povo
brasileiro, na data que coincide com a chegada das
primeiras famllias de italianos em terras brasileiras, é
manter viva a memória da nossa história.

Foi no dia 21 de fevereiro de 1874 que aporta
ram em Vitória, Esp[rito Santo, trazidos pelo vapor
Sofia, trezentos e oitenta famílias destinadas à Fa
zenda Tabacchi, em Santa Cruz, hoje Municlpio de
Fundão. Vinham para trabalhar nas fazendas, pois
com a libertação dos escravos, havia falta de
mão-de-obra.

Os italianos trouxeram, e aqui mesclaram hábi
tos e costumes. Enriqueceram a nossa cultura.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Mansa
Serrano e Nela Rodolfo, Vice-Presidentes; Ademir
Lucas, Agnelo Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de
Andrada, Celcita Pinheiro, Éber Silva, Eduardo Sea
bra, Esther Grossi, Flávio Arns, João Matos, Jonival
Lucas Júnior, Lu[s Barbosa, Maria Elvira, Nice Lo
bão, Paulo Lima, Renato Silva e Clovis Volpi.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Pedro Wilson, Presidente.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 2.669/00, nos -termos
do parecer do Relator, Deputado Clovis Volpi.

A comemoração desta data nas escolas contri
bui para a formação de nossos alunos, oportunizan

-do-G conhecimento da história e-aprendendo a valo
rizar a integração entre os povos.

Votamos pois, pela aprovação do PL nO 2.669,
de 2000.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Clóvis Volpi, Relator.

11I- Parecer da Comissão

Dispõe sobre a instituição do Dia
Nacional do Imigrante Italiano e dá ou
tras providências; tendo parecer da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto
pela aprovação (relator: Deputado Clóvis
Volpi).

(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, li)
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*PROJETO DE LEI N° 2.669-A, DE 2000 terras brasileiras em verdadeira pedra angu-
(Do Senado Federal) lar que nossa porção do Brasil federativo

PLS N° 340/00 edificou uma base forte e resistente ao tem
po, sendo um dos principais fatores de
construção nacional..."

*Projeto inicial publicado no DCD de 1-4-00

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
-parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.669, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas ao projeto, a partir de 26 de maio de
2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O projeto de Lei nO 2.669/00, originário do Se
nado Federal PL nO 340/00, de autoria do ilustre Se
nador Gerson Camata dispõe sobre a instituição do
"Dia Nacional do Imigrante Italiano" e dá outras pro
vidências. Propõe a sua comemoração anual no dia
21 de fevereiro, em todo o território nacional.

Todos os estabelecimentos de ensino público e
particular, nos n[veis fundamental e médio, deverão
incluir em seus calendários comemorativos ativida
des alusivas à data.

Na justificação destaca o Autor:

"O imigrante italiano, na verdade se
constituiu ao longo da sua caminhada por



11 - Voto do Relator

Encontra-se em tramitação no Congresso Naci
onal, o PL nO 1.176, de 1995, do Poder Executivo, que
"Estabelece os princlpios e as diretrizes para o Siste
ma Nacional de Viação e dá outras previdências" o
qual, aprovado nesta Casa, foi remetido à revisão do
Senado Federa', em 3 de maio de 2000.

Neste PL a descrição da BR-156 encontra-se no
Anexo 11, Relação Descritiva das Rodovias do Subsis
tema Rodoviário Federal - RINTER - Rede Comple
mentar, no item Rodovias Longitudinais. Com exten
são de 791 km, o traçado da rodovia passa por Laran
jal do Jari, Macapá, Calçoene, Oiapoque e Fronteira
com a Guiana Francesa, contemplando, portanto, a
pretensão de melhorar de modo racional a acessibili
dade do Amapá, ao incorporara região sul do Estado.

Vemos, então, que as duas propostas se coadu
nam, diferenciando-se na extensão e no traçado. O
PL n° 2.673, de 2000, objeto do presente Parecer,
propõe a ligação entre Laranjal do Jari-AP e Monte
Dourado - PA aumentando em 49 km o percurso da
rodovia até a divisa com o Estado do Pará. Entretan
to, a proposta não indica a Fronteira com a Guiana

Altera a descrição da BR-116, cons
tante da relação descritiva das rodovias
do Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de
1973; tendo parecer da Comissão de Via
ção e Transportes pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Deputado Damião
Feliciano).

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24,11.)

*Projefo inicial publicado no OCO de 1-4-00

PARECER DA COMISsAo DE VIAçAo E
TRANSPORTES

SUMÁRIO
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*PROJETO DE LEI N° 2.673-A, DE 2000 poque, num total de 839 km dentro do Estado do
(Do Senado Federal) Amapá.

PLS nO 549/99 A descrição original da BR-156 na Lei nO
5.917173 relaciona as localidades de Macapá, Calço
ene, Oiapoque e a Fronteira com a Guiana Francesa,
numa extensão de 684 km.

Entretanto, a Lei n° 6.555, de 22 de agosto de
1978, acresceu à rodovia o trecho entre Cachoeira de
Santo Antônio e Macapá, perfazendo o total de 791
km.

No Senado Federal, o PL em estudo foi objeto
de análise da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura em cuja decisão terminativa o Relator,
Senador José Sarney, acrescentou o trecho entre La
ranjal do Jari e Monte Dourado, cidade situada no
Estado do Pará na divisa com Amapá, aumentando
em mais 49 km a extensão da rodovia. Justificando o
adendo o Relatorargumenta que esse acréscimo tem
por objetivo melhorar, a custos racionais, as condi
ções de acessibilidade no Estado do Amapá.

Por sua vez, a Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura ofereceu um texto final, adequando a for
ma de apresentação do projeto ao texto do Plano Naci
onal de Viação, aditando a palavra "Ligações" corno
sub-trtulo da tabela ao item Pontos de Passagem.

No prazo regimental apresentadas emendas ao
projeto.

E o relatório.

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
-substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
-substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.673/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Carnara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divu/gaçao na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
€mendas, a partir de 25-4-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000, - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.

I - Relatório

Em respeito ao preceito constitucional estabele
cido no art. 65 da Constituição Federal de 1988, cabe
à Camara dos Deputados, como Casa Revisora, o
exame do Projeto de Lei n02.673, de 2000, de autoria
do Senador Sebastião Rocha, ora em análise nesta
Comissão de Viação e Transportes. O PL altera a
descrição da BR-156 do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de
1973, para Laranjal do Jari, Mazagão, Santana, Oia-



111- Parecer da Comissão

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei nO 2.673/00, com substituti
vo, nos termos do parecer do relator, Deputado Da
mião Feliciano.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto,Presidente; João Ribeiro e Pe

dro Fernandes, Vice-Presidentes; Chico da Prin
cesa, Dullio Pisaneschi, Mário Negromonte, Pedro
Chaves, Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio
Reis, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Eunício
Oliveira, João Henrique, José Chaves, Eliseu Re
sende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Oscar
Andrade, Damião Feliciano, Fernando Marroni,
João Cóser, Marcos Afonso, Philemon Rodrigues,
Raimundo Santos, Gonzaga Patriota, Eujácio Si
mões, Edinho Araújo, Dr. Heleno, Carlos Dunga,
Paulo Braga, Márcio Matos, João Tota e Olfmpio
Pires.

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a par
tir de 16-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

"
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como ponto de passagem constante do Plano Nacio- COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
nal de Viação, em vigor, e do PL nO 1.176/95.

Incluir a fronteira como ponto de passagem no TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

traçado da BR-156 é impositivo porque a mesma cons- PROJETO DE LEI N° 2.673/00
titui-se no trecho inicial de importante ligação rodoviária
da América do Sul. Trata-se da Rodovia Arco Norte in
terligando o Brasil a partir do Macapá, Guiana France
sa, Suriname, Guiana e Bras,l, novamente, alcançando
as cidades de Boa Vista - RR e Manaus - AM.

Pertinente também é a manutenção do nome da
cidade de Calçoene entre Macapá e Oiapoque confor
me a lei em vigor, para melhor orientação do traçado.

Por outro lado, o acréscimo da palavra ligações
à tabela subposto ao item Pontos de Passagem nos
parece inadequado pelo fato deste nome aplicar-se
às rodovias iniciadas com o numeral quatro, pelo que
indicamos sua retirada.

Desse modo, votamos pela Aprovação do PL nO
2.673, de 2000, do Senador Sebastião Rocha, na for
ma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 11 de maio de 2000, - Depu
tado Damião Feliciano, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 2.673, DE 2000

Altera a descrição da BR-156, cons
tante da relação descritiva das rodovias do
Plano Nacional de Viação, aprovado pela
Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Inclua-se no item 2.2.2 - Relação Descri

tiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, in
tegrante do Anexo do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de
1973, a rodovia BR-156 com a seguinte descrição:

"2.2.2 - Relação Descritiva das Rodo
vias do Sistema Rodoviário Federal.

BR PONTOS DE
UF

EXTENSÃO SUPERPOSIÇÃo
PASSAGEM (KM)

BR
KM

Monte Dot.rado - La- PA-PA 840 81 210
156 ranja do Jari - Maza-

gão - Santana -
Macapá - GaIçoene -
Oíapoque - Fron1eira
com Guiana Francesa

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

Sala da Comissão, 11 de maio de2000, - Depu
tado Damião Feliciano, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a descrição da BR-156, cons
tante da relação descritiva das rodovias do
Plano Nacional de Viação, aprovado pela
Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Inclua-se no item 2.2.2 - Relação Des
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Fede
ral, integrante do Anexo do Plano Nacional de Via
ção, aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setem
bro de 1973, a rodovia BR-156 com a seguinte
descrição:



o presente projeto de lei inclui na Relação Des
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional,
no subitem ligações, integrante do Anexo do Plano
Nacional de Viação, a atual RR-202, que liga a
BR-401 (Boa Vista-Normandia), no km 183, à
BR-174, no km 675,50. Essa rodovia tem 183 km de
extensão, localiza-se no Estado de Roraima e passa
rá a ser designada BR-433.

Cabe a esta Comissão de Viação e Transportes
emitir parecer quanto ao mérito desta proposição.

11- Voto do Relator

A rodovia estadual RR-202 tem um traçado mui
to especial e estratégico pois corta o norte do Estado
de Roraima e praticamente interliga as duas frontei
ras do Pais, uma com a Guiana e a outra com a Vene
zuela. Essa rodovia, que interliga as rodovias federais
BR-401 e BR-174, também conecta-se com mais duas
rodovias estaduais que se interiorizam pelo norte do
Estado. Sendo assim, a RR-220 assume característi
cas próprias de uma excelente via de escoamento da
produção e de eixo propiciador de intercâmbios inter
nacionais. Por congregar tais condições essa rodovia
merece toda a atenção do Governo Federal, o que im
plica ganhar espaço no Plano Nacional de Viação.

Assim, a proposição em pauta nos parece bas
tante oportuna, pelo que somos pela aprovação do
Pl n° 2.678, de 2000.

Sala da Comissão, 26 de maio de 2000. - Depu
tado Philemon Rodrigues, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n02.678/00, nos termos do parecer do
relator, Deputado Philemon Rodrigues.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Barbosa Neto,Presidente; João Ribeiro e Pedro

Fernandes, Vice-Presidentes; Chico da Princesa, Du
ílio Pisaneschi, Mário Negromonte, Pedro Chaves,
Romeu Queiroz, Sérgio Barros, Sérgio Reis, Alberto
Mourão, Domiciano Cabral, Eunício Oliveira, João
Henrique, José Chaves, Eliseu Resende, IIdefonço
Cordeiro, Neuton Lima, Oscar Andrade, Damião Feli
ciano, Fernando Marroni, João COser, Marcos Afon
so, Philemon Rodrigues, Raimundo Santos, Gonzaga

PARECER DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTES

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.678/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentaÇêo de emendas, a partir de 25-4-00, por cinco
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"2.2.2 - Relação Descritiva das Rodovi- sessões. Esgotado o prazo, não foram apresenta-
as do Sistema Rodoviário Federal. das emendas ao projeto.

li

............................................................ Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Ruy

Omar Prudência da Silva, Secretário.

I - Relatório

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

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Barbosa Neto, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.678-A, DE 2000
(Do Senado Federal)

PlS nO 590/99

Altera a Lei n° 5.917, de 10 de se
tembro de 1973, que aprova o Plano Na
cional de Viação, de modo a incluir, na
Relação Descritiva das Rodovias do Sis
tema Rodoviário Federal, a rodovia que
especifica, sob a designaçio BR-433j
tendo parecer da Comissão de Viaçio e
Transportes pela aprovação (Relator: De
putado, Philemon Rodrigues).

(As Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 1°-4-00

BR PONTOS DE
UF

EXTENSÃO SUPERPOSIÇÃO
PASSAGEM (KM)

BR
KM

Monte Dourado - La- PA-PA 840 81 210
156 Ianja do Jari - Maza-

gao - santana -
Macapá - CaIçoene -
üiapoque - FronIeiIa
com Guiana Francesa



SUMÁRIO

*Projeto inicial publicado no OCO de 28-4-00

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

* PROJETO DE LEI N° 2.904-A, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Mensagem N° 505/00

Estabelece critérios para a compen
sação, pela União, aos Estados e ao Dis
trito Federal, pelas perdas relativas ao
quarto trimestre de 1999, decorrentes da
aplicação dos arts. 71 e 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitóri
as; tendo pareceres: da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela compatibilida
de e pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação
deste, com Substitutivo (relatora: Dep.
Veda Crusius); e da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, contra os votos dos Deputados
José Antônio Almeida, Sérgio Miranda e
José Roberto Batochio (relator: Dep. Ze
naldo Coutinho).

(As Comissões de Finanças e Tributa
ção (Mérito e art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54.)
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Patriota, Eujácio Simões, Edinho Araújo, Dr. Heleno, haveres do Governo Federal com as respectivas Uni-
Carlos Dunga, Paulo Braga, Márcio Matos, João Tota dades da Federação.
e Olímpio Pires. A compensação dar-se-á mediante a emissão

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu- de títulos da dívida pública, representados por Certifi-
tado Barbosa Neto, Presidente. cados Financeiros do Tesouro, de responsabilidade

do Tesouro Nacional, inegociáveis, escriturados na
Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Tr
tulos - CETIP.

Os certificados em referência serão utilizados, a
partir do exercício de 2000, exclusivamente no paga
mento das seguintes obrigações de natureza contra
tual junto á União:

i) bônus referentes á reestruturação da dívida
externa, decorrentes da emissão de Brasilian Investi
ment Bond (BIB), do Bond Exchange Agreement
(BEA) e junto ao Clube de Paris;

ii) dívida decorrente dos refinanciamentos com
base na Lei n° 7.976, de 20 de setembro de 1989;

iii) drvida decorrente dos refinanciamentos com
base na Lei n° 8.727, de 5 de novembro de 1993;

iv) drvida decorrente dos refinanciamentos com
base na Lei n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, e
decorrente dos financiamentos com base na Medida
Provisória n° 1.983-48, de 9 de março de 1999.

O Projeto de Lei n° 2.904/2000 dispõe ainda
(art. 3°, parágrafo úlJico) que, a critério dos Estados e
do Distrito Federal, os certificados poderão ser utiliza
dos no pagamento do serviço da dívida ou em amorti
zações de seus estoques, bem como para amortiza
ção ou liquidação de saldos devedores das contas
gráficas de que tratam os contratos de refinanciamen
to celebrados ao amparo da Lei nO 9.496, de 1997.

Estes contratos, inseridos no ãmbito do Progra
ma de Apoio da União á Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados, dizem respeito á assunção pela
União da drvida pública mobiliária dos Estados e do
Distrito Federal, ás obrigações decorrentes de opera
ções de crédito interno e externo, de natureza contra
tual, relacionadas a despesas de investimentos, exi
gíveis até 31 de dezembro de 1994, além da respon
sabilidade pelos empréstimos contrardos pelas Uni
dades Federadas junto á CEF, com amparo na Reso
lução nO 70/95, do Senado Federal.

Na amortização ou liquidação de dívidas decor
rentes dos contratos de refinanciamento celebrados
ao amparo da Lei n° 8.727, de 1993, a União poderá
resgatar antecipadamente os certificados, mediante
solititação expressa dos Estados e do Distrito Fede
ral, que destinarão o produto do resgate exclusiva
mente para a compensação de que trata o art. 3° da
proposição.

O Projeto de Lei nO 2.904, de 2000, de iniciativa
do Poder Executivo, autoriza a União a repassar aos
Estados e ao Distrito Federal tltulos da divida pública
federal, que serão empregados na compensação de

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

- parecer da relatora
- substitutivo oferecido pela relatora
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissêo

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

- parecer do relator
- parecer da Comissão
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Por fim, o Projeto de Lei nO 2.904/2000 revoga o dade do Tesouro Nacional, da ordem de R$ 392,9 mi-
art. 2° da Lei nO 9.783, de 28 de janeiro de 1999, que Ihões, que acabariam voltando à origem, com sua
criou adicionais de 9% e 14% sobre a contribuição so- compensação no pagamento do serviço de dívida das
cial de servidores civis, ativos e inativos, dos três Po- Unidades Federadas com a União.
deres da União, para a manutenção do regime de pre- Ademais, informações recentes nos chegaram
vidência do funcionalismo Público, federal. da Secretaria do Tesouro Nacional, dando conta de

11 - V t d R I t que os créditos consign.ados para emis~ão de títulos
o o o e a or destinados ao refinancIamento da divIda, no orça-

11.1 - Exame de Adequação Orçamentária e Fi- menta de 2000, comportaria com folga os valores em
nanceira questão, dispensando, pois, a abertura de créditos

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri- adicionais.
to, apreciar a proposição quanto à sua compatibilida- A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2000
de ou adequação com o plano plurianual, a lei de dire- (Lei nO 9.811, de 28 de julho de 1999), em seu art. 56,
trizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos traz relação exaustiva das possibilidades de emissão
do Regimento Interno da Cêmara dos Deputados (RI, de titulos com vistas á obtenção de receitas. Nesse
art. 53, 11) e de Norma Interna da Comissão de Finan- dispositivo não há previsão para a emissão dos Certi-
ças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que define ficados do Tesouro Nacional de que trata o art. 2° do
procedimentos para o exame de compatibilidade ou Pl. Cabe ressaltar, contudo, que a presente emissão
adequação orçamentária e financeira. Deve-se consi- de titulos não visa á obtenção de receitas, mas
derar, ainda, os dispositivos da Lei Complementar nO tão-somente a viabilizar a compensação objeto do
101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas Projeto.
de gestão fiscal para o conjunto do Setor Público. Cabe, por último, examinaro PL nO 2.904/2000 á

O PL nO 2.904, de 2000, insere-se no bojo do luz do que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal
processo de negociação freqOente entre o Governo (LC n° 101/97), uma vez que o encontro de contas
Federal e os Governos Estaduais, com vistas a even- proposto representará frustração, ainda que de pou-
tuais encontros de contas de débitos recíprocos. Na ca monta, de receitas orçamentárias da União. Sobre
prática, os Estados e o Distrito Federal deixarão de o assunto, dispõe o art. 14 da LRF:

efet~ar desembolsos futuros, no montante.que_~~~- ~Art. 14. A concessão ou ampliação de
pOSIção d.efi~e, para o p_agamento do servIço ~a dlVl- incentivo ou benefício de natureza tributária
da ?ontraldaJunto á Umao, mont~nte este prevlamen- da que decorra renúncia de receita deverá
te fIxado entre as partes, formalizado no anexo que t h d d t' t' d'
. . - .. es ar acompan a a e es Ima Iva o Impac-Integra a proposlçao, tendo SIdo transferido sem alte- t tá' f" ..

d rt 2° (§ 1°) d Substi- o orçamen rlO- mancelro no exerCICIO em
ra~ões para o corpo o a . e nosso que deva iniciar sua vigência e nos dois se-
tutlVO. ., . Quintes, atender ao disposto na lei de diretri-

A compensaçã~ a qu~ nos referimos não Im~lI- zes orçamentárias e a pelo menos uma das
ca em desembolsos financeiros qUE' coloquem em ns- seguintes condições:
co a programação or?amentári~ original, aprova~a I _ demonstração pelo proponente de
pelo Congr~sso. A. emissão de tltulos e sua postenor que a renúncia foi considerada na estimati-
transferênCia escntural para os Estados, para abater va de receita da lei orçamentária na forma
part~ de pagamentos ~e.serviço da dívida destes com do art. 12, e de que não afetará a~ metas de
a Umã?, pode ~~r ~sslmllada no processo de rolag:~ resultados fiscais previstas no anexo próprio
da divida moblllána federal ao longo deste exercICIO da lei de diretrizes orçamentárias;

financeiro. 11 - estar acompanhada de medidas de
Devemos esclarecer que os recursos prove~i- compensação, no periodo mencionado no

entes dos pagamentos normais dos Estados e do D!s- caput, por meio do aumento de receita, pro-
trito Federal, no âmbito dos contratos antes rnenclo- venleni.e da elevaç210 de alíqllotas, amplia-
nados, já são aplicados exclusivamente na arnortiza- ção da base de cálculo, majoração ou cria-
ção da divida pública mobiliária federal ou no paga- ção de tributo ou contribuição."
menta às entidades originalmente credoras, depen-
dendo da lei que autorizou essas operações. A apli- . Aqu~le dispositivo,. como vimos, tra~a ap~nas

cação da sistemática prevista no PL nO 2.904/2000 de incentivo ou benefiCIO de naturez~ trJbut~rJa, o
forçaria pequena emissão de títulos de responsabili- que não configura, no caso, o benefiCIO prevIsto na
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presente proposição. A compensação aqui analisa- blico. Financiadores e tomadores de crédito estavam
da incidirá apenas naquelas hipóteses já menciona- igualmente comprometidos com a expectativa acima
das no relatório, que se restringem a obrigações mencionada, entendendo que os riscos inerentes às
contratuais. operações de financiamento migrariam para o Tesou-

A revogação do art. 2° da Lei nO 9.783, de 28 de ro Nacional, para serem pagos, em última instância,
janeiro de 1999, não traz implicação de ordem orça- pelo contribuinte.
mentária ou financeira, .na forma ~rigin~~mente pro- Nessa linha de raciocínio, parece-nos oportuno
posta pelo Poder Execu~vo. Esse diSPOSitiVO ~eve sua o registro histórico das principais medidas adotadas
e~cácl~ ~uspensa a. partir de 30-9-99, po~ meio de de- na esfera federal, que atestam a constância dos so-
Cisão liminar pr~fenda pelo Sup~em.o Tn.bunal Fede~ carros financeiros da União aos Estados e Municípi-
ral, na Ação Direta de Inconstitucionalidade de n os em particular dos primeiros
2.010-2. ,.

Portanto, 'considerando que a legislação antes Va~e~~-n~s, para n~o incorrer em equívocos ou
mencionada não traz vedações expressas, que invia- eventuais inJustiças, das Informações que nos fora~
bilizem a adoção da medida tal como proposta, o Pro- repas~adas pela Coordenação-~eral de Haveres :1-
jeto pode ser considerado compatível e adequado or- nancelros - COAFI, da Secretana do Tesouro N~clo-
çamentária e financeiramente. nal, na pessoa de seu Coordenador-Geral, Dr. Gllton

Pacheco de Lacerda.
11.2 - Exame de Mérito " .

O exame da proposição em tela remete-nos Resu~fdamente, relataremos. as mais Impor-
uma vez mais ao difícil relacionamento entre a União tantes medidas de socorro financeiro aos Estados,
e os Estados no que diz respeito ao endividamento que.. na reali~a~e, estão associadas ao disposto no
público. Projeto de Lei n 2.904/2000, sob exame:

Até pouco tempo, as restrições ao endividamen- • em 1987, a Lei nO 7.614, regulamentada apelo
to dos Estados eram pouco eficazes, já que as regras Voto CMN 340/87, concedeu refinanciamento de dívi-
e normas de financiamento estabelecidas pelo Sena- das estaduais e municipais, mais uma nova linha de
do Federal ou pelo Banco Central para as esferas crédito, pelo prazo de 4 anos e 8 meses de carência,
subnacionais de governo nao eram respeitadas ou com encargos equivalentes à TR+10% a.a. O voto
eram "bypassadas" por nebulosos artifícios, ou por CMN 548/87, regTIlãmemaria6 o mesmo dípT6ma le-
engenhosas alternativas de financiamento, e, princi- gal, concedeu aos Estados recursos necessários ao
palmente, pela certeza que se tinha de que o Governo saneamento financeiro de 10 bancos estaduais, pelo
Federal acabaria por conceder algum tipo de socorro prazo de 15 anos, encargos Selic. Importante, os
financeiro. Estados não chegaram a efetuar nenhum pagamento

Desse modo, como bem salientaram os respei- dessas dívidas;
- tados economistas do BNDES, Fábio Giambiagi e • em 1989- a Lei nO 7.976 autorizou o refinanci.:
A~a .Cláudia Alé~, em o~ra recen~e .sobre Finanç~s amento de tais dividas por mais 20 anos, além do refi-
Publicas no BraSil, a tradição braSileira sempre fOI a nanciamento do saldo devedor das dívidas externas
de "empurrar' a solução das dificuldades financeiras dos Estados garantidas pela União'
locais para a Uniao, buscando formas de "federaliza- . . .' .
ção" do problema, o que acabava constituindo-se em .• a partir de.1989, a dWlda-exter-Ra--do.s~tGr-p~
evidente socialização de perdas. bhco, até 19~3, fOI reestruturada e os beneflcl~sobt~-

Como o modelo federativo brasileiro é particu- d?s ~ela União foram repassados a?s mutuáriOS on-
larmente avançado no que diz respeito à autonomia 9ma.ls, que passaram a devedores diretos do Tesour~
fiscal dos entes federados fato internacionalmente Nacional, em relação aos bônus de que trata o PL n
reconhecido, o seu exercíci~ pressupunha dos princi- ~.904/2000, ou seja, BIB, BEA, DMLP e Clube de Pa-
pais atores uma responsável gestao dos negócios pú- ns, com prazos que se estenderam a até 30 anos;

blicos em escala estadual ou local. A experiência • em 1993, a Lei nO 8.727 autorizou o refinanci-
mostrou, todavia, que tal pressuposto não se realizou amento de todas as dívidas dos Estados e Municípios
e a conta da imprudência fiscal nas esferas subnacio- junto à União, pelo prazo de 240 meses, prorrogável
nais se transferiu de modo recorrente para o Governo por mais 120 meses, de modo a acomodar a restrição
Central. de comprometimento de até 11 % da Receita Líquida

Na verdade, esta percepção era comum em re- Real (RLR) para o pagamento pelos Estados das
lação às partes envolvidas na questão do crédito pú- prestações, mantidos os encargos pactuados. 24



Em suma, estamos falando sobre uma realida
de que diz respeito ao passado recente, que não
pode e não deve servir de pretexto para balizar as
relações fiscais intergovernamentais no futuro.

A partir deste momento, com a aprovação re
cente da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nO
101/2000, os Estados e os Municípios terão que se
enquadrar as normas de gestão fiscal ali colocadas.

Nada obstante, estamos convencidos de que a
fase de adaptação dos Estados ao rigor da Lei de
Responsabilidade Fiscal é mais difícil que na União.

Vimos que os Estados apresentam dificuldades
com o ajuste fiscal bastante particulares, especial
mente com a adequação dos gastos de pessoal aos
limites estabelecidos pela legislação; com os encar
gos da dívida, apesar de todas as medidas de auxilio
financeiro adotadas pela União; e com a previdência
de seus servidores.

Nesse sentido, o que a União está oferecendo
aos Estados, através do Projeto de Lei nO 2.904/2000,
s6 poderia merecer o apoiamento de nossa Casa Le
gislativa.

Mesmo porque a própria sociedade, representa
da neste Parlamento, já não mais tolera o viciado ex
pediente do passado de arcar com a socialização dos
efeitos da imprudência na gestão fiscal nos três níveis
de governo.

Trata-se, pois, de uma medida oportuna o dis
posto no PL n° 2.904/2000, cujos custos para a
União, neste momento, não trazem qualquer risco ao
cumprimento das metas fiscais para o presente exer
cicio, estabelecidas nos acordos internacionais de to
dos conhecidos.

Como já realçamos anteriormente, a emissão
de títulos é perfeitamente assimilável pelo Tesouro
Nacional, e, mais, não traz transtornos adicionais à
programação orçamentária do ano. Assim, não inter
ferirá na execução dos programas e das ações de na-

"... os Estados e os Municípios, que
atingem o limite máximo de comprometi
mento para o pagamento de suas dívidas
refinanciadas ao amparo das Leis nOs
8.727/93, 9.496197 e MP 1.969, terão suas
prestações reduzidas, em média, em cerca
de 8%. Esse valor fica acumulado para resi
duo a ser pago nos meses subseqüentes,
quanto houver margem, que. em alguns ca
sos, se dará daqui a 30 anos.
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Estad~s aderiram e o montante se aproximava de R$ Como podemos notar, ao formalizarem
43,6 bilhões; o refinanciamento os Estados e os Municipi~

• em finais de 1995, em face das dificuldades de os terão o perfil de suas dívidas alongados
ajuste dos Estados à nova realidade econômica em condições bastante vantajosas e os pa·
(P6s-Plano Real), os Estados foram contemplados gamentos serão realizados em prestações
com três linhas de crédito junto à CEF, com a garantia mensais pela tabela price, limitadas a um
do Tesouro Nacional, destinadas a: i) solução de com- determinado percentual de receita liquida
promissos inadiáveis existentes em 30-11-95; ii) fi- real do devedor, pelo prazo de até 30 anos,
nanciamento de Programas de Desligamentos Volun- com possibilidade de refinanciamento, no
tários; e iii) liquidação de Operações de Receita Orça- caso das dividas amparadas pela Lei n°
mentária, as famigeradas ARO, mediante ajuste com 9.496/97 e MP 1.969, em até 10 anos, de
o Governo Federal; eventual residuo existente ao final do perío-

• em 1997, ainda em face das dificuldades fi- do."
nanceiras enfrentadas pelos Estados, a Lei nO 9.496
(MP nO 1.560/97) autorizou a União a refinanciar a dí
vida mobiliária dos Estados, contraída ao amparo do
voto CMN 162/95 e outras definidas caso a caso, por

_360 meses, prorrogáveis por mais 120 meses, com
encargos equivalentes ao IGP-DI+juros de 6% a.a. A
contrapartida era o compromisso dos Estados com o
ajuste fiscal, além da obediência aos limites de endivi
damento, a agilização dos programas de privatiza
ção, permissão ou concessão de serviços públicos.
Em paralelo, a MP nO 1.556/97 (atual 1983) autorizou
o apoio financeiro à redução da participação estadual
(bancos oficiais locais) no mercado financeiro;

• em 1998, o Governo Federal baixou a MP nO
1.668 (atual Lei n° 9.846/99) concedendo nova linha
de crédito aos Estados, visando adequar seus fluxos
de caixa às repercussões financeiras nem sempre
positivas da implantação do Fundef. O empréstimo foi
feito em 96 parcelas, encargos Selic.

Afora isto, em função da aprovação da Lei Kan
dir, criada para estimular as exportações brasileiras,
como é de ciência ampla, a União tem repassado a
"fundo perdido" recursos anuais crescentes para os
Estados e Municípios desde setembro de 1996, no
sentido de compensar-lhes eventuais perdas de arre
cadação provocadas pela mencionada lei.

Por último, e não menos importante, registra o
Coordenador-Geral da Coafi/STN:
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 2.904, DE 2000

Dispõe sobre a transferência de titu
las da divida pública da União para os
Estados, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica a União autorizada a emitir titulas da

divida pública, no valor total de R$382.936.000,OO
(trezentos e oitenta e dois milhões e novecentos e
trinta e seis mil reais), representados por Certificados
Financeiros do Tesouro, de responsabilidade do Te-

relacionados às Estamos introduzindo o mencionado parágrafo
único no sentido de complementar o estatuldo no
caput do art. 6°. Aquele dispositivo, ao revogar pura
e simplesmente o art. 2° da Lei nO 9.783/99, pare
ceu-nos incompleto, na medida em que tem efeitos
quase nulos, se combinado com a decisao do STF
sobre a liminar de que trata a ADIN nO 2.010-2 já
mencionada.

O STF não julga matéria revogada, assim, man
tendo o texto na forma do art. 7° do Projeto de Lei nO
2.904/00, estaremos cometendo injustificável discri
minação contra aqueles que não se valeram de c0
bertura judicial para se protegerem do aumento de
suas contribuições previdenciárias na forma conheci
da. Constata-se tratamento não isonômico, o que
pode dar ensejo a demandas judiciais, que nos pare
cem ter largas chances de vitória.

Ademais, é um raro caso de punição exatamen
te para aqueles que não se recusaram a cumprir a lei,
mesmo que esta tenha lhes causado pesados sacriff
cios financeiros.

De todo modo, a medida que estamos propondo
não representará grande ônus financeiro para o Te
souro Nacional. ~, na verdade, um ressarcimento de
receita fiscal que o próprio STF qualificou inapelavel
mente como indevida.

Eram estas as nossas considerações sobre a
oportuna proposição que estamos tendo o privilégio
de apreciar. ~ mais um benefIcio para todos os Esta
dos da Federação sem qualquer forma de discrimina
ção, mesmo porque a proposição é fruto de entendi
mento dos representantes dos Estados e do Distrito
Federal com o Governo Federal.

Pelo exposto, votamos pela compatibilidade e
pela adequação orçamentária e financeira do Projeto
de Lei nO 2.904/2000. No mérito, somos pela aprova
ção do Projeto de Lei nO 2.904, de 2000, na forma do
nosso Substitutivo.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2000. - Depu
tada Veda Crusius, Relatora.

"Art. 6° .
Parágrafo único. O produto da arreca

dação dos adicionais acrescidos à contribui
ção social do servidor público civil, ativo e
inativo, e dos pensionistas dos três Poderes
da União, para a manutenção do regime de
previdência social dos seus servidores, a
que aludia o artigo mencionado no caput
será restituldo aos servidores e aos pensio
nistas que tenham sofrido desconto em fo
lha dos respectivos valores."

Feitas as explanações, procuramos, através de
Substitutivo, adequar o texto da proposição, original
mente encaminhado pelo Poder Executivo, de modo
que haja maior precisão na interpretação de seus dis
positivos.

Retiramos o art. 1° do texto, por julgá-lo desne
cessário. Além disso, aparenta-nos posslvel desres
peito a dispositivos constitucionais, que já passaram
pelo criterioso crivo do Congresso Nacional em con
texto oportuno.

Entre outras correções, trouxemos do anexo
para o art. 2°, § 1°, de nosso Substitutivo, a discrimi
nação individualizada dos valores em trtulos que fica
rão à disposição dos Estados e do Distrito Federal
para abatimento no exerclcio da dIvida deles junto à
União. Como são valores previamente acordados en
tre as partes, caso a caso, julgamos conveniente
mantê-los na Integra.

Lembramos que os Estados podem reter os trtu
los para emprego futuro, quando assim o desejarem.
No entanto, como o rendimento dos trtulos é equiva
lente aos encargos de suas respectivas drvidas junto
à União (IGP-DI+6% a.a), não há razões objetivas
para que estas Unidades Federadas os mantenham
em carteira.

De outra parte, introduzimos o seguinte pará
grafo único ao art. 6° do PL n° 2.904/2000:

tureza meritória, notadamente os
áreas sociais.

Por outro lado, trata-se de providencial ajuda às
finanças estaduais. Em alguns Estados, onde as
prestações referentes ao serviço da divida com a
União não são muito elevadas, tal ajuda representará
economia expressiva, na medida em que não terão
que despender qualquer recurso nesta rubrica duran
te este ano.

Dessa forma, sobram mais recursos para as
ações de saúde, educação fundamental, assistência
social e infra-estrutura, tão demandadas pela popula
ção.
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souro Nacional, inegociáveis, escriturados na Central § 1° O montante em Certificados Financeiros do
de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - Tesouro, a que cada Unidade da Federação faz jus,
CETIP, com as seguintes características: obedecerá à seguinte discriminação:

I - prazo: trinta dias; § 20Os certificados, a que se refere o parágrafo
11- forma de colocação: direta em favor do Esta- anterior, correspondentes a cada Estado e ao Distrito

do ou do Distrito Federal; Federal, serão registrados sob custódia do Banco do
111 - valor nominal: múltiplo de R$1.000,OO (mil Brasil SA, que os manterá em conta especial vincu-

reais); lada.
IV - atualização do valor nominal: mensalmen- Art. 30 Os Certificados Financeiros do Tesouro,

te, variação do Indice Geral de Preços - Disponibili- de que trata esta lei, serão utilizados, a partir do exer-
dade Interna -IGP-DI do mês anterior, divulgado pela cicio financeiro de 2000, exclusivamente em paga-
Fundação Getúlio Vargas; mento das seguintes obrigações de natureza contra-

V - modalidade: escriturai nominativa; tual junto à União, de responsabilidade do beneficiá-
VI - taxa de juros: seis por cento ao ano; rio ou de entidades a ele vinculadas, mediante ex-
VII - pagamento de juros: na data de resgate do pressa autorização da União, por intermédio da Se-

certificado; cretaria do Tesouro Nacional:
VIII - resgate do certificado: em parcela única, I - bônus referentes à reestruturação da dívida

na data do seu vencimento. externa, decorrentes da emissão de Brazilian Investi-
Art. 20 Os Certificados Financeiros do Tesouro, ment Bond (BIB), do Bond Exchange Agreement

a que se r~fere o art. 10, ficarão à disposição dos (BEA) e junto ao Clube de Paris;
Estados e do Distrito Federal para utilização em con- 11- dívida decorrente dos refinanciamentos com
formidade com o disposto nos artigos 3°e4° desta lei. base na Lei nO 7.976, de 20 de setembro de 1989;

111 - dívida decorrente dos refinanciamentos
com base na Lei nO 8.727, de 5 de novembro de 1993;

IV - dívida decorrente dos refinanciamentos
com base na Lei n° 9.496, de 11 de setembro de 1997,
e decorrente dos financiamentos com base na Medi
da Provisória nO 1.983-48, de 9 de março de 1999.

Parágrafo único. A critério dos Estados e do Dis
trito Federal, os certificados poderão ser utilizados no
pagamento do serviço da dívida ou em amortizações
de seus estoques, bem como para amortização ou li
quidação de saldos devedores das contas gráficas de
que tratam os contratos de refinanciamento celebra
do ao amparo da Lei nO 9.496, de 1997.

Art. 4° No caso de amortização ou liquidação de
dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento
celebrados ao amparo da Lei n° 8.727, de 1993, fica a
União autorizada a resgatar antecipadamente os cer
tificados emitidos na forma do art. 20, mediante solici
tação expressa dos Estados, do Distrito Federal, que
destinarão o produto do resg'ate exclusivamente para
os fins de que trata esse artigo.

Parágrafo único. A transferência, à União, dos
recurs6s provenientes do resgate dos certificados,
para fins da operação de que trata o caput, será efe
tuada sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A.

Art. 50 As operações descritas nos arts.' 3~ e 40

desta Lei serão realizadas sempre ao par.
. "Art. 60Revoga-se o art. 20da LeI nO 9.783, de 28

de janeiro de 1999.



RS
13.100.000,00
15.931.000,00
13.066.000,00
10.685.000,00
35.9B2.000,00
28.096.000,00

2.643.000,00
5.744.000,00

10.887.000,00
27.641.000,00

8.838.000,00
5.101.000,00

17.058.000,00
23.405.000,00
18.338.000,00
11.041.000,00
26.423.000,00
16.548.000,00

5.850.000,00
15.999.000,00

9.017.000,00
10.782.000,00

9.500.000,00
4.901.000,00
3.829.000,00

15.912.000,00
16.619.000,00

382.936.000,00TOTAL

ESTADOS
ACRE
ALAGOAS
AMAPÁ
AMAZONAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
EspíRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARAíBA
PARANA
PERNAMBUCO
PIAuí
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDÓNIA
RORAIMA
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS

Tesouro, a que cada Unidade da Federação faz jus,
obedecerá à seguinte discriminação:

§ 20 Os certificados, a que se refere o parágrafo
anterior, correspondentes a cada Estado e ao Distrito
Federal, serão registrados sob custódia do Banco do
Brasil SA, que os manterá em conta especial vincu
lada.

IIJ - Parecer da Comissão
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Parágrafo único. O produto da arrecadação dos 111 - valor nominal: múltiplo de R$1.000,OO (mil
adicionais acrescidos à contribuição social do servi- reais);
dor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas IV - atualização do valor nominal: mensalmente,
dos três Poderes da União, para a manutenção do re- pela variação do Indice Geral de Preços - Disponibili-
gime de previdência social dos seus servidores, a que dade Interna -IGP-DI do mês anterior, divulgado pela
aludia o artigo mencionado no caput, será restituído Fundação Getúlio Vargas;
aos servidores e aos pensionistas que tenham sofrido V - modalidade: escriturai nominativa;
desconto em folha dos respectivos valores. VI - taxa de juros: seis por cento ao ano;

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua VII - pagamento de juros: na data de resgate do
publicação. certificado;

Sala da Comissão, 2 de junho de 2000. - Depu- VIII - resgate do certificado: em parcela única,
tada Veda Crusius, Relatora. na data do seu vencimento.

Art. 20 Os Certificados Financeiros do Tesouro,
a que se refere o art. 12, ficarão à disposição dos
Estados e do Distrito Federal para utilização em con
formidade com o disposto nos artigos 3D e 40 desta lei.

§ 1° O montante em Certificados Financeiros do

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou pela compatibili
dade e pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.904/00, com Substitutivo, nos termos do parecer da
relatora, Deputada Veda Crusius.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Antonio Kandir, Custó
dio Mattos, José Militão, Max Rosenmann, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, Edinho Bez, Ger
mano Rigotto, José Aleksandro, Milton Monti, Pedro
Novais, Jorge Khoury, José Ronaldo, Lael Varella,
Roberto Brant, Carlito Merss, José Pimentel, Ricardo
Berzoini, Fetter Júnior, wanderley Martins, Dr. Evilá
sio, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, Luiz Carlos Hauly,
Coriolano Sales, Francisco Garcia, Pauderney Aveli
no, Antonio Palocci e Luiz Carlos Heinze.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. _ Depu
tado Manoel Castro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

Dispõe sobre a transferência de titu
las da divida pública da União para os
Estados, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica a União autorizada a emitir títulos da

dívida pública, no valor total de R$382.936.000,00
'(trezentos e oitenta e dois milhões e novecentos e
'trinta e seis mil reais), representados por Certificados
Financeiros do Tesouro, de responsabilidade do Te
souro Nacional, inegociáveis, escriturados na Central
de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos 
CETIP, com as seguintes características:

I - prazo: trinta dias;
11 - forma de colocação: direta em favor do Esta

do ou do Distrito Federal;



I - Relatório

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Aduz-se que "a eventual proposição de um
novo dispositivo legal destinado à instituição de adi
cionais sobre e referida contribuição deverá ser ava-

Na Exposição de Motivos que acompanha a
Mensagem n° 505, de 20 de abril de 2000, infor
ma-se que o projeto tem por objetivo dar conse
qüência a entendimentos mantidos entre o Presi
dente da República e os Governadores Estaduais.

Propõe-se, ainda, a revogação do art. 2° da
Lei nO 9.783, de 28 de janeiro de 1999, que trata
da criação de adicionais de 9% e 14% sobre a
contribuição social de servidores civis, ativos e

\

inativos, dos três Poderes da União, para a manu-
\

tenção do regime de previdência dos s~rvidores·

públicos federais.
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Art. 3° Os Certificados Financeiros do Tesouro, Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua
de que trata esta lei, serão utilizados, a partir do exer- publicação.
cício financeiro .de 2000~ exclusivamente em paga- Sala da Comissão, 7 de junho de 2000, - Depu-
mento das segumtes obngações de natureza contra- tado Manoel Castro, Presidente.
tual junto à União, de responsabilidade do beneficiá
rio ou de entidades a ele vinculadas, mediante ex
pressa autorização da União, por intermédio da Se
cretaria do Tesouro Nacional:

I - ônus referentes à reestruturação da dívida
externa, decorrentes da emissão de Brazilian Investi- Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder
ment Bond (BIB), do Bond Exchange Agreement Executivo, destinado a estabelecer critérios para a
(BEA) e junto ao Clube de Paris; compensação, pela União, aos Estados e ao Distrito

11 _dívida decorrente dos refinanciamentos com Federal, pelas perdas relativas ao último trimestre
base na Lei nO 7.976, de 20 de setembro de 1989; de 1999, decorrentes da aplicação dos arts. 71 e 72

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
111- dívida decorrente dos refinanciamentos com que versam sobre o Fundo de Estabilizaçâo Fiscal -

base na Lei n° 8.727, de 5 de novembro de 1993; FEF.
IV - dívida decorrente dos refinanciamentos P a ão d d'd p õ sara consecuç a me I a, rop e- e a

com base na Lei n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, emissão de trtulos da dívida pública, representada
e decorrente dos financiamentos com base na Medi- ert'f'cado d 's ã do lies uro N' Ipor c I I S e eml s o o aCiona,
da Provisória nO 1.983-48, de 9 de março de 1999. em favor dos Estados e do Distrito Federal, no mon-

Parágrafo único. A critério dos Estados e do Dis- tante global estimado em R$382.936.000,OO (tre-
trito Federal, os certificados poderão ser utilizados no zentos e oitenta e dois milhões, novecentos e trinta
pagamento do serviço da dívida ou em amortizações e seis mil reais), registrados sob a forma escriturai
de seus estoques, bem como para amortização ou Ii- na Central de Custódia e de Liquidação Financeira
quidação de saldos devedores das contas gráficas de de Títulos - CETIP, e custodiados no Banco do Bra-
que tratam os contratos de refinanciamento celebra- si! S.A.

do ao amparo da Lei n° 9.496, de 1997. A utilização desses títulos, a partir do exercício
Art. 4° No caso de amortização ou liquidação de de 2000, seria limitada à amortização ou liquidação

dívidas decorrentes dos cont.ratos de refinanciamento de obrigações de natureza contratual junto à União,
cel~brados ~o amparo da Lei nO 8. :27, de 1993, fica a de responsabilidade do beneficiário ou de entidades a
~mão a~to':!;~da a resgatar ªnte.cIP:dam~nte-osG~~---- -ele vinculadas, bem como da conta gráfica de que tra-
tlficadõs emitidos na forma do art. 2 , mediante sollcl- ta o refinanciamento celebrado com base na Lei n°
tação expressa dos Estados, do Distrito Federal, que 9.496, de 11 de setembro de 1997.
destinarão o produto do resgate exclusivamente para
os fins de que trata esse artigo.

Parágrafo único. A transferência, à União, dos
recursos provenientes do resgate dos certificados,
para fins da operação de que trata o caput, será efetu
ada sob a responsabilidade do Banco do Brasil SA

Art. 5° As operações descritas nos arts. 3° e 4°
desta Lei serão realizadas sempre ao par.

Art. 6° Revoga-se o art. 2° da Lei nO 9.783, de 28
de janeiro de 1999.

Parágrafo único. O produto da arrecadação dos
adicionais acrescidos à contribuição social do servi
dor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas
dos três Poderes da União, para a manutenção do re
gime de previdên_cia social dos seus servidores, a que
aludia o artigo mencionado no caput, será restitufdo
aos servidores e aos pensionistas que tenham sofrido
desconto em folha dos respectivos valores.



REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

.51-a-Legislatura -..;.~a-Sessãó -Legis-'ativa

O Deputado Santos Filho, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

Redistribuição na 3/2000

EM 7-6-2000

Ao Deputado fRIS SIMÓES
Mensagem N° 1.945/99 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 187, de 19 de novembro
de 1999, que outorga-- permissão- à -Fun-dação Padre
Kolbe de Rádio e Televisão 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 Atibaia,
Estado de São Paulo".

Ao Deputado JÚLIO SEMEGHINI
Projeto de Lei n° 1.787/96 - do Poder Executivo

- que "dispõe sobre a proteção da propriedade inte
lectual de topografias de circuitos integrados".

Ao Deputado LUIZ MOREIRA
Projeto de Lei N° 2.231/99 - do Sr. José Carlos

Elias - que "obriga os responsáveis por sites prove
dores de informações na Internet a fornecer classifi
cação indicativa do conteúdo veiculado".

Maria Ivone do Espírito Santo, Secretária.

/I - Voto do Relator

111 - Parecer da Comissão

A ComissãQ de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados José Antônio Almei
da, Sérgio Miranda e José Roberto Batochio, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
do Projeto de Lei na 2.904/00, nos termos do parecer
do relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

A Mensagem do Presidente da República invo
ca o § 1° do art. 64 da Constituição Federal, para
solicitar urgência na apreciação do projeto.

E o relatório.
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líada, no futuro, à luz da decisão final do Supremo Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tribunal Federal". Ronaldo Cezar Coelho - Presidente, Inaldo Lei-

tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcãntara, Nelson Marche
zan, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Henrique Eduardo
Alves, Geovani Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Nair
Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Antô
nio Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Morcni Tor
gan, Paulo Magalhães, Ricardo Fiúza, Vilmar Rocha,
Geraldo Mage/a, José Dirceu, José Genoíno, Marcelo
Déda, waldir Pires, João Paulo, Augusto Farias,
Edmar Moreira, Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Sérgio
Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton Xerêz, Marcus Vi
cente, Udson Bandeira, Luís Barbosa, Cláudio Caja
do, Átila Lins, Vic Pires Franco, Cleonâncio Fonseca
e Bispo wanderval.

Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

De acordo com o art. 32, inciso 111, alfnea a, do'
Regimento Interno, cabe a esta Comissão manifes
tar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa do projeto.

Nesse passo, estão obedecidos os preceitos
constitucionais pertinentes à competência da União
para legislar sobre o assunto, nos termos dos arts. 22,
VI e VII, 48, li, e 61, § 10

, li, c, e 165, § 80
, da Constitui

ção Federal.

Quanto à juridicidade e a técnica legislativa,
nada obsta à tramitação do projeto.

É válido observar, no tocante ao aspecto de juri
dicidade, que o montante global de certificados referi
do no projeto representa valor muito aquém da esti
mativa da receita destinada à emissão de títulos da
dívida pública federal, de responsabilidade do Tesou
ro Nacional, prevista na Lei na 9.969, de 11 de maio de
2QOO, que "Estima a Receita e Rxa a Despesa da
União para o exercício financeiro de 2000", orçada
em R$644.033.686.351 ,00 (seiscentos e quarenta e
quatro bilhões, trinta e três milhões, seiscentos e oi
tenta e seis mil trezentos e cinqüenta e um reais).

Observe-se, também, que o art. 2° da Lei na
9.783, de 1999, cuja revogação é proposta no projeto,
teve sua eficácia suspensa por decisão unânime do
Supremo Tribunal Federal, datada de 30 de setembro
de 1999, ao deferir pedido de medida cautelar nos au
tos da Ação Direta de Inconstitucionalidade na
2.010-2, Relator Ministro Celso de Mello.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, ju
ridicidade_e boa té'ênica legislativa do Projeto de Lei
n° 2.904, de 2000.

Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Zenaldo Coutinho, Relator.
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Pernambuco
Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB

l'.lagoas
Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro PSC
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça , PTB
Francistônio Pinto: PMDB
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Azi PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Leão PSDB
Jonival Lucas Junior PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
Luiz
Moreira S . PART .
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas PSDB
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio ........•......•...... PL
Carlos Mosconi ....•......•...... PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos ...•......•...... PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Ma-rt-i-ns .. ~~._._~ ~ _L'-" -!-.~-,-f'XL

João Fassarella ...•............. PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella ...........•........ PFL
Lincoln Portela ........•........ PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB /
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda .......•........ PT
OdeImo Leão PPB
Ol:j..mpio Pires ...•............... PDT
Osmân.io Pereira · PMDB
Pa~lo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL

Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
~ispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes i •• P~~~

Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira Pv
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro P8DB
Luiz Sérgio PT
Marcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL



Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feij6 PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispó Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi ' PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco ' -FSI:í-

Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi '" .PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab '" .PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoino "~'" 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 Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano P8DB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
R±earte de Freita-s-.--.-.-.-~~_~....ESDB.

Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz pedoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce ..............•-~P~~

Goiás
Barbosa Neto.: PMDB
Euler Morai~ PMDB

/
Geovan F7éitas PMDB
Jovair Arantes P8DB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan P8DB
Lúcia Vânia P8DB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB



Pedro Wilson PT
Roberto,Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva PSDB
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
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja , PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB

José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt 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 PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius ,!?SDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, pedoB)

Bloco (PSDB, PTB)

1 vaga

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

José Janene
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo"
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Jorge Sittar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

PV

Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci SObrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Lino Rossi
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Santos Filho (PFL)
1ºVice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2º Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
3º Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Aldir Cabral

Átila Lira
José Carlos Martinez

Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Gula
Welinton Fagundes

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessiva/do Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

OdelmoLeão
Oliveira Filho
Paudemey Avelino (PFL)
Robério Araújo (PL)
'Wagner Salustiano

Suplentes

Rubens Bueno

Lincoln Portela

Alberto Fraga
Armando Abílio

João Magalhães
Jurandil Juarez

Milton Monti
Pinheiro Landim

4 vagas

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

João Caldas (PL)
1 vaga

Betinho Rosado
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Joaquim Brito
Luiz Mamardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante

Antônio Jorge
Caio Riera

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

NUton Capixaba
Paulo Kobayashi

Roberto Pessoa (PFL)
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros

PT

PPS

POT

PPB

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Presidente: Gerson Pêres (PPB)
1Q Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
2º Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

PFL

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odílio Balbinotli
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
Zila Bezerra

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Hei~ze

Telmo Kirst

Giovanni Qu~roz
Pompeu de ~attos

João Tota (PJ;lB)
Romel Anizio(PPB}

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Rainel Barbosa
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Inácio Arruda

Alcione Athayd~

Cunha Bueno

Femando Ferro
João Paulo

Marcos-Afonso

Fernando Coruja

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Femandes
Laura Cameiro

Pedro Pedrossian

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Alceu Collares
Pompeo de Mattos

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
Silas Brasileiro

Udson Bandeira

Aloízio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoS)
Xico Graziano

PT

PFL

POT

PPB

POT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

AryKara
Augusto Farias
Edrnar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Sobrinho (PSDB)

PPS

Bloco (PSOB, PTB)

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Badu Picanço
João Colaço (PMDB)
Luiz Ribeiro
Márcio Blttar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PL, PSL)
Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Celso Russomanno
Fernando Gabeira (PV)

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Bittencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
22 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Fernando Zuppo

Paulo Baltazar

Femando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Arlindo Chinaglia
Ben·Hur Ferreira
João Magno

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
NeloRodolfo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Thernístocles Sampaio

2 vagas

PFL

Bispo Rodrigues
José A1eksandro

PPS

Dr. Evilásio
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
Sérgio Reis

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro MilhOl'l1e(1
Luiza Erundina

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Agnaldo Muniz Joãu Hei ,,;:ann Neto
Secretária: MElr ' "10.16 ':lo Espirito Santo
Local: Anexe.' ;,ala 13-T

Telefones: 318-o~06/6908 Fax: 318·2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
12 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
,_ . Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Tliulares

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Nilmar Ruiz
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS

Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda
Waldir Pires

PT
Dr. Rosinha

José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Teima de Souza

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929/6935

Edinho Araújo

Fax: 318-2146



Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens Furian Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Suplentes

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Udia Quinan
Marisa Serrano
Xico Grazíano

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)
Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

PFL
Almerinda de Carvalho Jaime Martins
Marcondes Gadelha Laura Carneiro
Neuton Uma Moroni Torgan
Nice Lobão Roland Lavigne
Reginaldo Germano ZUa Bezerra

PT
Marcos Rolim Fernando Ferro
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José Unhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Bolsonaro

por
Miriam Reid EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Lincoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Sittar
Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Enio Bacci (PDT)
12 Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
22 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
MúcioSá

1 vaga

Suplentes

Paulo Ba/tazar

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior
Mário Assad Júnior

Pedro Fernandes
Zifa Bezerra

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

PFL

Bloco (PSDB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMDB, PST, PTN)

POT

PPB

PT

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMOB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Inácio Arruda

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Gustavo Fruet
João Mendes
José fndio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Oino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José fndio (PMDB)
12 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
22 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Titulares

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Marcos Cintra

Celso Jacob

Augusto Nardes
1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Arolde de Oliveira
Ricardo Fiuza

Ronaldo Vasconcellos
2 vagas

PT

PFL

por

PPB

Enio Bacci

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (POT) Veda Crusius (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

João Pizzolatti
Júlio Redecker

João Caldas

Suplentes

Oanilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

Bloco (PS'D,B, PTB)
Badu Picanço
Eduardo Barbosa
FlávioArns
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Elcione Barbalho
Udson Bandeira

3 vagas

Presidente: Marcos Rolim (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT)
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares "

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado
Rita Camata
1 vaga



Bloco (PSDB, PTB)

Eduardo Campos

Eujácio Sil'1'lÕes

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

2 vagas

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Coriolano Sales
Luiz Dantas

4 vagas

Antonio PaIocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

Francisco Garcia
Ciro Nogueira

José Lourenço
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Paudemey Avelino
1 vaga

Herculano Anghinetti
Luis Carlos Heinze

2 vagas

PT

PFL

PDT

PP8

BJocoiPSB-;-Pe-do-B)

Bloco (PL, PSL)

PPS

Bloco (PUDB, PST, PTN)

Dr. Evilásio

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
2 vagas

Wanderley Martins
1 vaga

Pedro Eugênio Emerson Kapaz
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11 Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
Mussa Demes
Roberto Brant
1 vaga

Carlito Merss
José Pimentel
Nelson Pellegrino
Ricardo Berzoini

Marcos Cintra

José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Mala
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Edinho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José Aleksandro (PSL)
José Priante
Milton Monti
Pedro Novais
1 vaga

Suplentes

Luciano Bivar

Agnaldo Muniz

Miriam Reid

1 vaga

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Nilmar Ruiz
Raimundo Santos

Santos Filho

Iara Bemardi
P-rofess~izinl:lo

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Linhares

PT

PFL

PDT

PPB

810co (PS8, PC do 8)

Clovis Volpi
Dino Femandes

Fernando Gonçalves
Lidia Quinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Milton Monti
Osmar Serraglio

Rita Camata

Esther Grossi
Gilmar Machado
Pedro Wilson

EberSilva

PPS

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11
Telefones: 318-702417026

Agnelo Queiroz

Eurico Miranda
Rafael Greca (PFL)
Renato Silva (PSDB)

Ademir Lucas
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
FlávioArns
Marisa Serrano
Nilson Pinto

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)
Titulares .

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PL, PSL)
Jonival Lucas Junior (PFL)

Suplentes
Bloco (P5OB, PTB)

Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Simão 8essim (PPB)
22 Vice-Presidente: Luiz Feman.c!q (PPB)
32 Vice-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Dr. Heleno João Almeida
Eliseu Moura (PPB) João Leão
Manoel Salviano Josué Bengtson
Max Mauro Mário Negromonte
Rommel Feljó Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

81oco (PUD8, PST, PTN)
Damião Feliciano

Gastão Vieira
João Henrique

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa
João Magalhães
Mauro Benevides

Suplentes

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Iris Simões

810co (PSDB, PT8)

PPS
Walfrido Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Ibere Ferreira (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Custódio Mattos



Bloco (PSB,PC do B)
Luiz Fernando (PPB)

Airton Cascavel
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887

Bloco (PL, PSL)

PPS

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Suplentes

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

1 vaga

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Secretária: Valda D. S. Lobo
local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 4!s feiras
Telefones: 318-694416946 Fax: 318-2137

Sérgio Novais

Fax: 318-2176

Dilceu Sperafico
1 vaga

1 vaga

GUmar Machado
João Magno
Pedro Celso

Regis Cavalcanti

Almeida de Jesus

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Medeiros

Ursicino Queiroz
PT

PDT

PPB

PFL

Valdemar Costa Neto

Celso Jacob

Joaquim Brito
Wellington Dias
1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Antônio Geraldo
JairoAzi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

Dr. Hélio
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzomi

1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Iberê Ferreira
Oliveira Filho

1 vaga

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
I1defonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
Wilson Braga

1 vaga

PFL

PT

PDT

PPB

Bloco (PSB,PC do B)

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedit9 Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
LavoIsier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Alceu Collares
Serafim Venzon

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

DjalmaPaes
Jandira Feghali

Airton Dipp

Haroldo Lima

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros

Romel Anizio

Eliseu Resende
Lael Varella

Pedro Bittencourt
Rafael Greca

1 vaga

Suplentes

Renildo Leal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Adão Pretto
Iara Bernardi

Virgílio Guimarães

PT

PFL

PDT

PPB

Bloco (PSB,PC do B)

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

Alexandre Cardoso

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado ('PFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Olimpio Pires

José Janene
VadãoGomes
Yvonilton Gonçalves

,; .Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)
Bloco (PL, PSL)

Armando Abílio (PMDB) Pedro Eugênio



Suplentes

Alceste Almeida
Anibal Gomes
Carfos Dunga

Francistõnio Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Coronel Garcia
Dr. Helena

Narcio Rodrigues
Pastor Valdeci Paiva (PSL)

Paulo FeiJó
SilasCâmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
3 vagas

Bloco PSDB,PTB

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunfcio Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Titulares

Suplentes

Fax: 318·2156

Pedro Eugênio

Arthur Virgnio
José Militão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
Rodrigo Maia

2 vagas

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Santos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
32 Vice-Presidente:
Titulares

PPS
Angela Guadagnin (PT)
Secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155·A
Telefones: 318·7016 à 7021

Airton Cascavel

De Velasco

Jandira Feghall

PPS

Bloco (PL,PSL)

Bloco (PSB,PCdoB)
Gonzaga Patriota

EUJácio Simões

PFL
Aracely De Paula Affonso Camargo
Eliseu Resende AntOnio Carfos Konder Reis
fldefonço Cordeiro JairoAzi
João Ribeiro Leur Lomanto
Neuton Lirna Mussa Demes
Oscar Andrade Paulo Braga
Pedro Fernandes Rubem Medina
1 vaga 1 vaga

PT
carfos Santana Luiz Sérgio
Damião Feliciano (PMDB) Márcio Matos
Fernando Marroni Maria Do Carmo Lara
João Coser Nilson Mourao
Marcos Afonso Pedro Celso
Teima De Souza Wellington Dias

PPB
Albérico Filho (PMDB) JoãoTota
Almir Sá Nilton Baiano
Glicon Terra Pinto (PMDB) Pedro Valadares (PSB)
Philemon Rodrigues (PL) Telmo Kirst
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

PDT
Luis Eduardo MiriamReid
1 vaga Olímpio Pires

Edinho Araújo

secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

I

Presidente: Evandro Milhomen (F?SB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (pedoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)

Cabo Júlio

Airton Cascavel

EdinhoBez
Geovan Freitas

fédio Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolohi
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Marrani

José Pimentel

Arnaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
RobsonTurna

RoIand Lavigne

PT

PFL

PPS

PPB

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

POT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, pedoB)
Vanessa Grazziontin 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga

Pedro Celso (PT)

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelll

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69871 6990/700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12 Vice-Presidente:Pedro Fernandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)



Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)
Robierio Araújo José Aleksandro

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDS)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
Titulares

FAX: 318-2125

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
KátiaAbreu

Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Ricardo Rique
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Osvaldo Sobrinho (PSDB)
Pedro Corrêa

Roberto Balestra

PT

PFL

POT

PPB

Ayrton Xerez
PPS

Júlio Redeckek (PPB)
PHS

Fernando Zuppo
Wanderley Martins

Bloco (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)
Dr. Helena (PSDB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Antonio Feijão
Edson Andrino

Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
Paulo Lima

1 vaga

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldorniro Fioravante

Airton Dipp
Neiva Moreira

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Wemer Wanderer

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine PoseUa
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Roberto Argenta

Secretária: Walbia Vania de Faria!': Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

A1dir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Cabo Júlio

João Herrmann Neto

José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Suplentes

Agnaldo Muniz

Luiz Fernando
Salomão Cruz

Suplentes

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

Giovanni Queiroz

Confúcio Moura
Mário De Oliveira

Rainel Barbosa
2 vagas

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
João Castelo

José Carlos Elias
Nelson Otoch

PT

PFL

PPB

PPS

Bloco (PSDB.PTB)

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Márcio Bittar

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Euripedes Miranda

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoS)

PDT

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho

Elcione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

Bloco (PSDB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez

Titulares



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N1l618, DE 1998 QUE
"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
11! Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
21! Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
31! Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Bico PMOB - PST - PTN

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1l175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPfTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Fax: 318-2140

Clementino Coelho

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdeth Pantoja

José Carlos Aleluia
Manoel Castro

Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Pastor Valdeci Paiva

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1I! Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
21! Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
31! Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PHS

Bloco - PL - PSL

Paulo José Gouvêa

Ayrton Xerêz

PPS

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renildo Leal
2 vagas

Bloco PSOB - PTB

Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Gervásio Silva
Jairo Azi

Joel Hollanda
José Carlos Coutinho

Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

PMOB
Barbosa Neto

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vaga

Adão Pretto
Fernando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

PSDB

PT

~Iberto Goldman
I Anivaldo Vale

Ar':ltonio Cambraia
, Inaldo Leitão

Mànoel Salviano
\ Sílvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

POT

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazziotin

Fernando Coruja

Bloco - PSB - PCdoB

1 vaga

Fatter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

PPB

Eliseu Moura
Gerson Peres

2 vagas



Bloco PL - PST. - PMN - PSD • PSL

Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Angélica Maria Landirn Flalho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318·8437/8418 Fax: 318·8418

(*)COMISSAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

, '

Proposição: RCP 1199 Autor: Moroni Targan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
111 Vice-Presidente: Elclone Barbalho (PMOB)
211 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Moronl Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Eber Silva (PDr) Antônio Jorge (PTB)
Laura Carneiro Celcita Pinheiro
Reginaldo Germano Silas Câmara (PTB)
Robson Tuma Uiaga

PMDB
Elcione Barbalho Confúcio Moura
Pompeu de Mattos (POT) 3 vagas
Waldemir Moka
1 vaga

PSDB
Uno Rossi Coronel Garcia
~oroni Torgao (PFL) Pedro Canedo
Sebastião Madeira Sérgio Reis

PT
Fernando Ferro Márcio Matos
Nelson Pellegrino Padre Roque

PPB
Jonival Lucas JÚnior (PFL)Celso Russomanno

NUton Baiano José Janene

P.TB
Magno Malta Renlldo Leal

João Tota
1 vaga

Babá
Paulo Rocha

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

ZlIa Bezerra

José Aleksandro

PT

POT

PPB

Bloco PL - PSL

PFL

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

Bloco PSDB - PTB
Badu Picanço

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Nilton Capixaba
Bloco PMOB - PST - PTN

Robério Araújo

Almir Sá
Luiz Fernando

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúc!o Moura

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. ParIam. de Inq., Anexo 11, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Proposição; RCP 2/99 Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
211 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: Almir Carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)
Titulares Suplentes

PHS
Renildo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)
Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo 11, sala 151-6
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N2 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAb,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS)

Giovanni Queiroz Eurípedes Miranda
Bloco PSB - PCdoB

Vanessa-6razziotin-

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

1 vaga

José Antonio

Celso Giglio
Eduardo Paes

Sérgio Miranda

Enio Bacc;
Fernando Zuppo

PTB

PDT

PDT

Bloco PSB - pedoB

Bloco PSB • PCdoB

Félix Mendonça
Walfrldo Mares Gula

Paulo Baltazar

Wanderley Martins

Eurfpedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos



Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSl

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB • PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares

PFL

3 vagas

Gilmar Machado
José Genoíno
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Suplentes

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Maluly Neto

Pedro Femandes
Sérgio Barcellos

Silas Câmara (PTB)

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSDB

PMDB

Gilberto Kassab
Paulo8raga

Titulares

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

José Roberto Batochio Fernando Coruja
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 li, Sala 129·8
Telefone: 318·8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nl! 9, DE 1999, QUE
"DiSPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA
A INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E

PELOS MUNiCíPIOS"
Proposição: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMD8)
32 Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
TItulares Suplentes

PFL

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê CObra

Suplentes

Bispo Wanderval

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

6 vagas

PSDB
Alberto Goldman

Femando Gabeira (PV)
Marisa Serrano

Zenaldo Coutinho
2 vagas

PT
Regis Cavalcante (PPS)

3 vagas

PPB
José Janene

Robério Araújo (PL)
1 vaga

PTB
IrisSimões

1 vaga

PDT

PMDB

Bispo Rodrigues

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS)
José Thomaz NonO (PFL)
Luís Eduardo (PDT)
Roberto Brant (PFL)
Vittorio Medioli

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de HoJlanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara (PTB)
Vic Pires Franco



João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Sampaio Dória
Xico Graziano

1 vaga

Paes Landim
Robson Tuma

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB

PMOB

Geraldo MageJa
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Roberto Brant
Rubem Medina

Eduardo Paes
Rodrigo Maia

Coriolano Sales
EdinhoBez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Antohio Cambraia
Antonio Candir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

POT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL· PST· PMN - PSD· PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral

Suplentes

Corauci Sobrinho
João Ribeiro

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto

Manoel Castro

PFL

Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Santos
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha
Wilson Braga 1 vaga

PMOB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti João Colaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Aniva/do Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Dr. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Nilton BaIano Yvomlton Gonçalves
1 vaga 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio

Bloco PSB • PCdoB
Djalma Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST· PMN • PSO - PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 8/169-B
Telefone: 318-7060

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 Â REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB) .
Titulares

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey Avelino
Pedro Bittencourt



Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR

PPB

Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB

Renildo Leal Josué Bengtson

POT

Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Gustavo Fruet 3 vagas
2 vaga

PSOB
André Benassi Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
João Castelo Zenaldo Coutinho
Nelson Otoch 3 vagas
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT
Marcelo Déda 4 vagas
3 vagas

PPB

Ary Kara Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias Eurico Miranda
Gerson Peres 1 vaga

PTB

Nelson Marquezelli Max Mauro
1 vaga Nilton Capixaba

POT

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB· PCdoB

José Antonio DjalmaPaes

B.Sá
Nicias Ribeiro

Dr. Rosinha
Marcos Afonso

PT

Bloco PSB - PCdoB

Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

João Grandão
Padre Roque

Bloco PL • PST - PMN - PSD - PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO rNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: A1ceste Almeida (PMDB)
1!l Vice-Presidente:
2!l Vice-Presidente:
3!l Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Titulares Suplentes

PFL

Proposição: RCP 16/95 Autor: Dep. José Pimentel e Outros

Presidente: José Thomaz NonO (PFL)
1li Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PMDB - PST - PTN '

Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos
1 vaga

Alceste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

Antonio Feijão (PST)

PMOB

PSDB

João Ribeiro
Luis Barbosa

SérgiO Barcellos
1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço

Bloco PSDB • PTB

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

PFL

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz NonO

PT
Avenzoar Arruda
José Pimentel

PPB

Pedro Corrêa
1 vaga

AntOÍlio Cambraia
'Carlos Batata

Sérgio Reis
José Carlos Elias

Armando Abflio
Pinheiro Landim

1 vaga

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

Fernando Ferro
Wellington Dias

Cleonâncio Fonseca
1 vaga



Olímpio Pires

Eduardo Campos

POT

Bloco PSB • PCdoB

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Robério Araújo

Edinho Araújo

Bloco PL - PSL

PPS

Philemon Rodrigues

Regis Cavalcante

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
22 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
32 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

Almeida de Jesus

Fátima Pelaes
UdiaQuinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Bloco· PL, PSL

Eujácio Simões

Bloco PSOB • PTB

Eduardo Barbosa
FlávioArns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Bloco PMOB - PST • PTN

Júlio Delgado
Marcelo Barbieri

1 vaga

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrela
ZUa Bezerra

Ana Catarina
Aníbal Gomes
João ~agalhães
José Indio
Norberto Teixeira
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Maluly Netto
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne

1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

Rainel Barbosa
3 vagas

A1merinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

PFL

Celcita Pinheiro
Laura Camiro

1 vaga

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias

PT

PPB

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PT

PPB

PTB

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

POT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco PSB - PCdoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Miriam Reid

Jandira Feghali

POT

Dr. Hélio

Bloco PSB • PCdoB

Teima de Souza (PT)

Celso Giglio
Max Mauro

Renildo Leal
1 vaga



Bloco PL· PST· PMN • PSD • PSL

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER SOBRE AS EMENDAS

DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI NSI
634, DE 1975, QUE "INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
111 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB· pedoB

7 vagas

IrisSimães
Luiz Ribeiro

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

4 vagas

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Francisco Rodrigues
Joel de Holanda

Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella

2 vagas

PT

PPB

Arolde de Oliveira
Corauei Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcío Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Adão Pretto
Jorge Bitlar
Professor Luizinho
Walter Pinheiro

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

PPS
Ayrton Xerêz Airton Cascavel

Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318·7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI NSI 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
111 Vice-Presidente:
2ll Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
SI! Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB, PTB

PFL

Bloco PUDB, PST, PTN
Hermes Parcianello
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
-Pinheiro Landim-

6 vagas

Remi Trinta

André Benassi
Feu Rosa

José Mllltão
Nelson Otoch

2 vagas

Femando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paes landim

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Riela
Femando Gonçalves

Coriolano Sales (PMDB)

PV
Almeida de Jesus

PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

PMDB
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

PSDB
Alexandre Santos

-Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PT
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim
1 vaga

PPB
Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PDT

José Roberto Batochio

José Antonio Aldo Rebelo PDT

Bloco PL - PST - PMN - PSD • PSL

Líncoln Portela João Caldas

Dr. Hélio

Dr. Evilásio
Bloco PSB, PC do B

Luís Eduardo

1 vaga



Secretária: Heloisa Pedrosa Dinlz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1l! Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2l! Vice.Presidente:
3l! Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Aelator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga)

Marcos Cintra

Emerson Kapaz

Fernando Gabeira

Bloco PL, PSL

PPS

PV

Pastor Valdeci Paiva

Pedro Eugênio

Marcos Rolim (PT)

Bloco PSB· pedoB

Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco PL • PST· PMN • PSD· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇAo DA LEI NI 9.S03,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Supl.ntn

PFL

Bloco PSB· pedoB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco PL· PST· PMN • PSD· PSL
Lincoln Portela João Caldas

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·8
Telefone: 318·706217061 Fax: 318·2140

PFL

Antônio Carlos Konder Aels
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarAocha

PMDB
Darcísio Perondi
Edison Andrino
E/clone Barbalho
Luiz Bittencourt
AitaCamara
Zalre Rezende

PSOB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PT
João Paulo
José Genoíno
Marcelo Déda
Milton Temer

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

POT
Neiva Moreira

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcia Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Eduardo Jorge
3 vagas

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

Fernando Gonçalves
Magno Malta

1 vaga

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Pedro Wilson
Wellington Dias

AryKara
1 vaga

Duilio Pisaneschi

Or. Hélio

PMDB

PSOB

PT

PPB

PTB

PDT

Oscar Andrade
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Alho

1 vaga

ZuJalê Cobra
2vagss

2 vagas

JoAoTota
1 vaga

1 vaga

Femando Zuppo



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO

DE LEI N!!3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
12 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
22 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI
NR 2.186, DE 1996, DOS SENHORES

DEPUTADOSEDUARDOJORGE,FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE

A SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE

PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

PHS

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando

1 vaga

Suplentes

Proposição: PL 2.186196

Roberto Argentina

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-70576

Gabeira
Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Udia Quinan (PSDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Osvaldo Biolchi
6 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

FlávioArns
Saulo Pedrosa

4 vagas

PFL

Bloco PSDB, PTB

Coriolano Sales
Darcísio Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themístocles Sampaio

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMDB, PST, PTN

Bloco PMDB, PST, PTN

Almerinda de Carvalho
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Celso Aussomanno
José Unhares

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Joel de Hollanda
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Roland Lavigne

1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Magela

Paulo Paim
Wellington Dias

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Bloco PSDB, PTB

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry

Flávio Derzi
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themístocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Alexandre santos
Dr. Hel~no

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Luiz Bittencourt
Udson Bandeira

5 vagas

PDT

Fernando Coruja Dr. Hélio

Bloco PSB, PC do B

Djalma Paes 1 vaga

Bloco PL, PSL

Remi Trinta (PST) Marcos de Jesus (PSDB)

PFL

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
l,.aelVarella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

PT

Ciro Nogueira
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

1 vaga

Rubens Bueno

PPS

1 vaga

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo

Arlindo Chinaglia
Dr. RosinhJl

Valdeci Oliveirjl



Bloco PSB, PC do B

Pedro Valadares 1 vaga

Paulo Rocha

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Vvonllton Gonçalves

Fernando Coruja

PPB

POT

1vaga

Alcione Athayde
Cleonâncio Fonseca

1vaga

Miriam Reid

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

AryKara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Fernando Coruja

PT

PP8

PT8

POT

José Machado
3 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga

Bloco PL, PSL

Pastor Valdeci Paiva Marcos de Jesus (PSDB)

PHS
Ronaldo Vasconcellos (PFL) 1 vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Nl! 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)1 Q Vice-Presidente:
2g Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
sg Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7Q DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Marcos Rotim (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Emerson Kapaz
PPS

PFL

Rubens FurJan

Bloco PS8 - pedo8

Clementino Coelho (PPS)

Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL

Paulo José Gouvêa
PPS

PFL

1 vaga

De Velasco

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

PMOB

PSOB

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anívaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Coronel Garcia
Uno Rossi

PM08

PSOB

Adauto Ferreira
FranCISco Coelho

FranCISco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Heginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Synval Guazelli
3 vagas

Antonio Feijão (PST)
Amon Bezerra



Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 639, DE 1999, QUE "DÁ
NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 4, DE 1999, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, RESTABELECENDO
A INELEGIBILIDADE PARA OS MESMOS

CARGOS, NO PERíODO SUBSEQÜENTE, DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DOS

GOVERNADORES DE ESTADO E DO DISTRITO
FEDERAL, DOS PREFEITOS E DE QUEM

HOUVER SUCEDIDO OU SUBSTITUíDO NOS
SEIS MESES ANTERIORES AO PLEITO"I

APENSADA ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)
Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

PPS
Regls CavalcanteMárcio Bittar

Deusdeth Pantoja Gervásio Silva
José Rocha IIdefonço Cordeiro
Moreira Ferreira José Mendonça Bezerra
Paulo Octávio Pedro Pedrossian
Roberto Brant 2 vagas
1 vaga

PMDB
Gessivaldo lsaias Hermes Parcianello
Jorge Alberto José índio
Júlio Delgado Osvaldo Reis
Mattos Nascimento (PST) 3 vagas
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PSDB
Augusto Franco Alberto Goldman
Dr. Heleno Carlos Batata
João Almeida Léo Alcântra
Jovair Arantes Nelson Otoch
Silvio Torres Sérgio Carvalho
Vicente Arruda 1 vaga

PT
Fernando Ferro 4 vagas
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB
Gerson Peres Dr. Benedito Dias
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra
Luiz Fernando VadãoGomes

PTB
Celso Giglio Josué Bengtson

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - pedoS-
Dr. Evilásio José Antonio

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI Nl! 1.615, DE 1999, DO

PODER EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)Átila Lins

Regis Cavalcante

Agnelo Queiroz

Jair Bolsonaro
2 vagas

Badu Picanço
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Marroni

Wellington DIas
1 vaga

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

PT

PPS

PTB

PDT

PPB

Bloco PSB - pedoB

Eurípedes Miranda

Ayrton Xerêz

Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Luiz Antonio Fleury

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Gonzaga Patriota

Affonso Camargo



Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1'~ Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
39 Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Femando Coruja 1 vaga
Bloco PL - PST - PMN • PSO - PSL

João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB • PCdoB
José Antonio

Armando Abllio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

José Carlos Coutinho

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PPS

PSOB

PMDB

Jandira Feghali

Pedro Eugênio Edinho Araújo

Secretário: Sílvio Sousa da Silva-
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l137, DE rggg,
QUE uESTABELECE 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)
1º Vice-Presidente: Jaime Marilns. (PFL)
2º Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3º Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSOB)
Titulares Suplentes

PFL
Jaime Martins

1 vaga

1 vaga

Suplentes Titulares

Átila Lins José Carlos Aleluia
Ciro Nogueira Leur Lomanto

Francisco Rodrigues LuIs Barbosa
João Ribeiro Medeiros

Joaquim Francisco Mussa Dames
LuIs Barbosa Neuton Lima

1 vaga Roland Lavigne

Barbosa Neto Armando Monteiro
Cezar Schirmer Darcfsio Perondi

Darcísio Perondi Jorge Alberto
Lamartine Posella Nelson Proença

MúcioSá Osmânio Pereira
Ricardo Izar Osmar Serraglio

Alax Canziani Alexandre Santos
Feu Rosa Carlos Mosconi

Marcia Fortes Inaldo Leitão
Nelson Marchezan Luiz Carlos Haüly

Nelson Otoch
2 vagas Veda Crusius

João Coser Arlindo Chinaglia
Luiz Sérgio Geraldo Simões

Pedro Wilson José Pimentel
Valdeci Oliveira Marcelo Déda

Júlio Redecker Herculano Anghinetti

Telmo Kirst Nelson Meurer

1 vaga Pedro Corrêa

Albérico Cordeiro Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PV

PT

POT

PPB

PTB

PSOB

PMOB

Bloco PSB - PCdoB

Titulares
PFL

Dullio Pisaneschi

Jandira Feghali

Carlos Santana
Pedro Celso
TeIma de Souza
Wellington Dias

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA'À CONSTITUiÇÃO N!l136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTR!TO FEDERAL

Alclone Athayde
Almir Sá
Ary Kara

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Nauton Lima
Oscar Andrade

Olímpio Pires



Eurfpedes Miranda Fernando Coruja
Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • pedoB

João Ribeiro
José Carlos Aleluia
José Thomaz NonO
Luciano Castro
Medeiros
1 vaga

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda
1 vaga

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PFL)

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

Alexandra Cardoso

1 vagar

PMDB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PPS

Nice Lobão
Oscar Andrade

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

Marçal Filho
Osvaldo Biolchi

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues (PL)

2 vagas

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Uno Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Henrique Fontana
José Genoíno

2 vagas

Gerson Peres
Romel Anízio

Yvonilton Gonçalves

Luiz Antonio Fleury
Sitas Cãmara

Dr. Evilásio

1 vaga

Titulares Suplentes
PFL

AJdir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antônio Geraldo
José Thomaz Nonõ Corauci Sobrinho
Laura Carneiro Gervásio Silva
Marcondes Gadelha Reginaldo Germano
Morooi Torgan Werner Wanderer
Robson Tuma 1 vaga

PMDB
Alberto Mourão Jorge Pinheiro
João Colaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas
Pinheiro Landim
1 vaga

PSDB
Coronel Garcia Mário Negromonte
Uno Rossi Paulo Kobayashi
Rafael Guerra Sérgio Barros
Roberto Rocha 3 vagas
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

PT
Antonio Palocci José Pimentel
Marcos Afonso 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Dias

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-AckeJ Oliveira Filho

PTB
Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

PDT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco PSB - pedoB
Dr. Evilásio Jandlra Feghali

Bloco PL - PST - PMN - PSD - PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.

54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: SérgIO Barcellos (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
32 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS 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
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)

Emerson Kapaz

PPS

Ayrton Xerêz



19 Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
29 Vice-Presidente: Professor Luizínho (PT)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Monti (PMDB)
Titulares

Bloco PSOB, PTB

Titulares

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Suplentes

PFL

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

PMDB
6 vagas

PSOB
Antonio Carlos Pannunz;o

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

André Benassi
Celso Giglio
Duilio Pisaneschi
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Ricardo Izar

Suplentes

Aloízio Santos
Dadu Picanço

Dani!o de Castro
José Carlos Elias

Luiz Antonio Fleury
Pedro Canedo

Vicente Caropreso
1 vaga

Bloco PMDB, PST, PTN

Alberto Mourão
Nela Rodolfo

4 vagas

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

PT
4 vagas

PPB
João Tota

2 vagas

João Ribeiro
Luciano Castro
Paes Landim
Ricardo Fiuza
Roberto Brant
1 vaga

PFL

Claudio Cajado
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Mussa Demes
Ronaldo Vasconcellos

Zila Bezerra

Presidente: André Benassi (PSDB)

1 vaga Airton Cascavel

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 407-G, DE 1996, QUE
"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS

Proposição: PEC 407-G/96 Autor: Luciano Castro
e Outros

PPS

Bloco PL· PST· PMN • PSO • PSL

Eujácio Simões

Fax: 318·2140

Rubens Furlan

Alberto Goldman (PSDB)

PPS

PHS
Antonio Carlos Pannunzio

PT

Carlito Merss Antonio Palocci
Fernando Marroni Avenzoar Arruda
João Coser Iara Bernardi
Professor Luizinho 1 vaga

PPB

Cleonâncio Fonseca João Pizzolatti
Fetter Júnior Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer 1 vaga

PDT

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB, PC do B
José Antonio Almeida Sérgio Miranda

Bloco PL, PSL

Eujácio Simões Almeida de Jesus

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11- Sala 165 - B
Telefone: 318·7064

Régis Cavalcante

Cabo Júlio

Serafim Venzon

1 vaga

Nelson MarquezeJli

PTB

POi

Bloco PSB - PCdoB
Paulo Baltazar

1 vaga

Neiva Moreira



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO SUBSTITUTIVO DO SENADO

FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇAo NIl472-D, DE 1997, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DOS

ARTS. 48, 62 E 84 DA CONSTITUiÇÕES
FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVID@NCIAS"

(REGULAMENTAÇÃO MEDIDAS PROVISÓRIAS)
Proposição: PEC 472-0/97 Autor: Senado Federal

e Outros

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
2ll Vice·Presidente: Paulo Paim (PT)
3Q Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, si 165·B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAçAO À
FIXAÇÃO DO SALARIO MINIMO

Marcos RoIim (PT)

CsboJúlio

Bloco PL· PST • PMN • PSO - PSL

Almeida de Jesus

Fernando Gabeira
PV

Suplentes

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2Q Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3Q Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)

Titulares

PFL

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

A1merinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

1 vaga

PMOB
Jorge Wilson

Júlio Delgado
MúcioSá

Waldir Schmidt
2 vagas

Almerinda de Carvalho
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

PFL

PMOB

Átaa Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Fernandes

Wilson Braga

Ana catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
NeIo RodoIfo

2 vagas

PSOB
PSOB

Anivaldo Vale Bonifácio de Andrada
Antonio Carlos Pannunzio lnaldo Leitão
Nelson Otoch João Almeida
Ricardo Ferraço João Castelo
Silvio Torres Jutahy Junior
Veda Crusius Luis Carlos Hauly

PT
Babá José Genoíno
João Paulo Marcelo Déda
José Machado Professor Lulzinho
José Pimentel Waldir Pires

PPS
Gerson Peres Alcione Athayde
Nelson Meurer Antonio Joaquim Araújo
Romel Anizio Wagner Salustiano

PTS
Eduardo Seabra Josué Bengtson
Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia

POT
EberSilva Fernando Coruja

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim
Pedro Celso

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Alceu Callares

PT

PPB

PTB

POT

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos HauJy
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Babá
carlos santana

Paulo Rocha
Waldomlro Fioravante

Almir Sá
JoãoTota

Ricardo Barros

Caio Riela
SilasCâmara

Eurrpedes Miranda

Bloco PSB • PCdoB Bloco PSB • PCdaB
José Antonio Sérgio Miranda Djalma Paes Jandira Feghali



Bloco PSOB, PTB
Nelson Marchezan Luiz Piauhylino

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
João Caldas De Velasco

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
T~eh)ne:318·7Ó56

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovfNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Proposição: . Autor: Miro Teixeira

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
111 Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
211 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
311 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teix~ra (POT)

Tltular.s Suplentes Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Vicente Caropreso Marisa Serrano
V~da Crusius Pedro Henry

Bloco PMOB, PST, PTN
Coriolano Jorge Pinheiro
Osvaldo Biochi Luiz Bitlencourt

PFL
Reginaldo Germano Laura Camero
Robson Tuma Sérgio Barcellos

PT

Marcos Rolim Nilmário Miranda

PPB

Luis Carlos Heinze 1 vaga

POT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Bloco PSB, PC do B

De Velasco Cabo Júlio

Airton Cascavel (PPS)
PV

Pedro Eugênio (PPS)



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

... -020002
geetlo-02102

R$ 31,00
RS 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deveria ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil,
Acheia 3601-1, co.ta n· 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (OlX61) 2.14-5450, a favor do FUNSEEP,
indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos idemificadores abaixo discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02ooo2D'2902oo3-X .- Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienaçlo de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Puhlicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SlNII. BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/OOOS-49

, Obs.: Nlo será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores infonnlçl5es pelos telefones (Oxx61) 311·3812 e (Oxx61) 311·3803. Serviço de Administraçlo
Econ6mica-FinanceiralControle de Assinaturas, com José Leite. Ivanir Duane Mourlo ou Solange Viana
CAvalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-736~o-O

R$5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

ISBN: 85-7365-088-5

R$2,20

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-077-X

R$1,10

.
Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Infonnaçôes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.E:LJ.)

ISBN: 85-7365-067·2

R$3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO~RNA
AQUISIÇÃO DE MADEIREIRAS', SERRARIAS

... POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85·7365-059-1

RS 10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365"()64-8

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365"()71-ll

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998....,
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85·7365.(J65-6

R$1,99

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da CAmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InformaçOes: Coordenaçao de PubllcaçOea. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedl@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÚES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

LEI DE IMPRENSA

ISBN: 85-7365-081-8

R$1,10

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$ 2,20

LEI DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E A
TESTEMUNHAS
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ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. EO.)

I

ISBN: BS-7365.Q68-0

R$ 9,90

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-076-1

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN: 85-7365-072-9

R$1,10

Locais de venda: Midia Uvraria. Ed. Principal e Anexo IV da Càmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64TII7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS QEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO D~ PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLlCAPOS -1998/2000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948.1998

ISBN: 85-7365-057-5

R$ 2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

ISBN: 85-7365-Q54.{)

Dlstribulçllo gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-'>43-5

R$ 3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

RS 5,00

Locais de venda: Mldia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Inforroªçóes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publlcacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 199912000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)
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ISBN: 85-7365-007-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRIÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$ 2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

.00 POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

RS10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365.Q64-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.065-6

R$ 1,99

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-fJ47717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-maU: publicacoes.cedi@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUB~ICAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 512 PÁGINAS


