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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 173, DE 1999

Aprova ó ato que renova a concessão outorgada à "Rádio Eldorado de Mineiros
Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Minei
ros, Estado de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a-que se refere o Decreto sIn°, de 29 de julho de 1992, que renova, por dez
anos, a partir de 16 de junho de 1988, a concessão outorgada à "Rádio Eldorado de Mineiros Ltda." para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Mineiros, Estado de
Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 8 de dezembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Faço saber que o Congres~,o Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Sena
do Federal, nos termos do art. 48, 'ite'm 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

'DECRETO LEGISLATIVO N° 174, DE 1999

Aprova o ato que renova a concessão outorgada a"A Gazeta do Espírito Santo
- Rádio e TV Ltda." para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Serra, Estado do f;spírito Santo.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a-que'se'refere Ó'Decreto sIno, de 30 de jÚlho de 1992, quérénova, por dez
anos, a partir de 22 de janeiro de 1989, a concessão outorgada a "A Gazeta do Espírito Santo- Rádio e TV Ltda."
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Serra,
Estado do Espírito Santo. '.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 8 de dezembro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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N° 1.146/99 - Do Senhor Deputado José
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ção, encaminhando o PDC nll 137/99, apreciado
pela referida Comissão............... 60710

Nll 1.147/99 - Do Senhor Deputado José
Roberto Batochio, Presidente em exercicio da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
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pela referida Comissão. 60710
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pela referida Comissão.......................................... 60710

N° 1.149199 - Do Senhor Deputado José
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N° 1.150/99 - Do Senhor Deputado José
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. Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção, encaminhando o PDC nll 267199, apreciado.,
pela referida Comissão ' .,60711
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N° 1.189/99 - Do Senhor Deputado José lho, de Administração e Serviço Público, comu-
Roberto Batochio, Presidente em exercício da nicando que a referida Comissão apreciou o PL
Comissao de Constituição e Justiça e de Reda- nO 4.361198. 60713
ção, en~minhan~o o PRC nO 34/99, apreciado N0 189199 _ Do Senhor Deputado José Mú-
pela refenda Comissão.......................................... 60712 cio Monteiro, Presidente da Comissão de Traba-

N° 1.194/99 - Do Senhor Deputado José lho, de Administração e Serviço Público, comu-
Roberto Batochio, Presidente em exercício da nicando que a referida Comissão apreciou o PL
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- nO 4.410-A/98........;................................................ 60713
ção, encaminhando os Projetos de Lei Comple- ° '
mentar nOs 78199 e 90/99 apensados aprecia- N 194199 - Do Senhor Deputado José Mu-

& 'd C ." cio Monteiro, Presidente da Comissao de Trabalho,
dos pela re.en a omissão. 60712 de Administração e Serviço Público, comunicando

N° 310/99 - Do Senhor Deputado Luciano que a referida Comissão apreciou o PL nO 13199..... 60713
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dência da Comissão de Defesa do Consumidor, N° 196199 - Do Senhor Deputado José Mú-
Meio Ambiente e Minorias, comunicando que a cio Mon~e~ro, Presidente ~a Co~i~sao de T~balho, .
referida Comissao apreciou o PL nO 252199. 60712 de Administração e Serviço Publico, comUnicando

que a referida Comissao apreciou o PL n° 114199... 60714
N° 313/99 - Do Senhor Deputado Luciano

Pizzatto, Vice-Presidente no exercicio da Presi- N° 206199 - Do Senhor Deputado José Mú-
dência da Comissão de Defesa do Consumidor, cio Monteiro, Presidente da Comissao de Trabalho,
Meio Ambiente e Minorias, comunicando que a de Administração e Serviço Público, comunicando
referida Comissão apreciou o PL nO 1.297199. ...... 60712 que a referida Comi5Si:lo apreciou o PL nO 707199... 6071-4

N° 389/99 - Do Senhor Deputado Aloizio N° 182199 - Do Senhor Deputado Marcelo
Mercadante, Presidente da Comissão de Econo- Teixeira, Presidente da Comissao de Viação e·
mia, Indústria e Comércio, comunicando que a Transportes, comunicando que a referida Comis-
referida Comissao apreciou o PL nO 4.434/98. 60712 são aprovou o PL nO 1.541/99. 60714

N° 390/99 - Do Senhor Deputado Aloizio N0 196199 - Do Senhor Deputado Marcelo
Mercadante, Presidente da Comissão de Econo~ Teixeira, Presidente da Comissao de Viação e
mia, Indústria e Comércio, comunicando que a Transportes, comunicando que a referida Comis-
referida Comissão apreciou o PL nO 1.010/99....... 60712 são aprovou o PL nO 1.586/99. 60714

N° 392/99 -:- Do Senhor ~eputado Aloizio SESSÃO ORDINÁRIA DE 8-12-99
Mercadante, PreSidente da Comissão de Econo- .
mia, Indústria e Comércio, comunicando que a IV - Pequeno Expediente
referida Comissão apreciou o PL nO 247/99.......... 60712 LAEL VARELLA (PFL - MG) - Necessida~

N° 444199 - Da Senhora Deputada Marisa d~ de adoção, J:>Ello Congresso Nacional, da~ me-
Serrano Vice-Presidente no exercício da Presi~ dldas necessánas para a redução do défiCit nas
dência da Comissão de Educação, Cultura e contas da Previdência Social. 60714
Desporto, comunicando que a referida Comissao URSICINO QÚEIROZ (PFL - BA) _
rejeitou o PL n° 1.271/99. 60713 Implantação do Projeto Fênix em Santo Antônio

N° 370199 - Da Senhora Deputada Yeda de Jesus, Estado da Bahia. Empenho de Iideran-
Crusius, Presidente da Comissão de Finanças e ças locais na consolidação do novo pólo pirotéc-
Tributação, comunicando que a referida Comissão nico do município ,...... 60715
concluiu pela compatibilidade e adequação fina.,.. . NELSON MARCHEZAN (PSDB _ RS) _
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do ImportânCia do Programa de Renda Familiar Mi-
PL nO 4.775198 e do PL nO 4.778198, apensados. .... 60713 nima e de Promoção Socioeducativa a Crianças

N° 377/99 - Do Senhor Deputado Alceu e Adolescentes em Situação de Risco Social.
Collares, Presidente da Comissão de Seguridade Artigo MA Bolsa do Vizinho·, publicado no jornal.
Social e Famllia, comunicando que a referida Co- . Correio Brazillense, sobre o Program~, Salã"
missão apreciou o PL nO 4.033/97......................... 60713 rio-Escola implantado no Estado de Goiás p~1o

N° 391/99 - Do Senhor Deputado Alceu Governador Marconi PeriUo .'..".,...\: 60716
Collares, Presidente da Comissao de Seguridade VICENTE CAROPRESO (PSDB ...SC) _
Social e Famllia, comunicando que a referida Co- . . Realização da Convenção Estadual do,RSDB de
missão apreciou o PL nO 809/99............................ 60713 Santa Catarina. Eleição do orador para a.presid~lh.

N° 188199 - Do Senhor Deputado José Mú- da da Comissao Executiva Estadual.' Necessidl:lde i

cio Monteiro, Presidente da Comissão de Traba- . de maior divulgação das realizações do Governo .
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CLEMENTINO COELHO (PPS - PE) 
Oportuna apreciação, pela Casa, de projeto de
lei sobre criação da Agência Nacional de Águas
- ANA. Anúncio da apresentação de emenda de
Plenário sobre disciplinamento, por legislação
específica, da gestão dos recur.sos hídricos na
região do semi-árido nordestino ..

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Elevado
número de vitimas fatais e prejuízos ocasionados
à atividade econômica da região sul do Estado
da Bahia em decorrência da negligência gover
namental para com a recuperação e conserva
ção do trecho da BR-101 entre os Municípios de
Itapebi e Gandu .

PAULO PAIM (PT - RS) - Protesto contra
a morte do trabalhador José Ferreira da Silva du
rante conflito da Polícia Militar do Distrito Federal
com trabalhadores da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital S.A. - NOVACAP .

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Relevância
do Exame Nacional de Cursos implantado pelo
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Federal. Importância do papel do Instituto Teotônio mações à Receita Federal sobre débitos fiscais
Villela no processo de reunificação do partido. 60718 das empresas envolvidas e sobre possibilidade

MÁRCIO BITIAR (PPS _ AC) _ Divulgação da ocorrência de fatos semelhantes nas demais
dos elevados gastos realizados pela Câmara dos unidades da Federação.... 60725

Deputados para a manutenção de imóveis fun- HENRIQUE FONTANA (PT - RS) - Crítica
cionais subutilizados pelos Parlamentares. Satis- à aprovação, pela Câmara dos Deputados e pelo
fação com o acolhimento, pelo Relator da Refor- Senado Federal, de projeto de lei sobre anistia de
ma do Regimento Interno da Casa, Deputado multas decorrentes da aplicação da Lei Eleitoral.
Aroldo Cedraz, de proposta do orador para regu- Dificuldades causadas pela bancada do Partido
lamentação do uso dos gabinetes parlamentares. da Frente Liberal no Senado Federal à tramitação
Apelo para a viabilização do estudo sobre a ven- de proposta de emenda constitucional sobre vin-
da dos referidos imóveis........................................ 60719 culação de recursos orçamentários ao setor de

saúde. Posicionamento do orador contra a prorro-
gação do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF. ..... 60726

MIRIAM REIO (PDT - RJ) - Sugestões da
oradora para elaboração de Programa de Com
bate à Evasão e Reprovação Escolar. ~xito de
experiência realizada no Município de Serra,
Estado do Espírito Santo, destinada ao retorno
de alunos evadidos da rede de ensino público. .... 60726

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP) 
Conveniência de rejeição de projeto de lei, do
Poder Executivo, sobre alteração da sistemática
de funcionamento da Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT. 60726

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) 
Contradição entre o posicionamento do Partido dos
Trabalhadores contra o aumento da alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi
ços - ICMS, durante a gestão Antônio Britto, no
Estado do Rio Grande do Sul, e a pretendida ele
vação, pelo Governo Olívio Dutra, de tarifas públi-
cas e impostos sobre bebidas e combustíveis. ........ 60738

SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS) - Ne
crológio do ex-Deputado Lysâneas Maciel, um
dos fundadores e lideres do Grupo dos Autênti-
cos do PMDB ..

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE) 
Encaminhamento ao Presidente da Casa, pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
do relatório da Conferência Nacional de Sanea
mento. Retenção, pelo Governo Federal, de recur
sos orçamentários destinados ao saneamento......

CARLOS DUNGA (PMDB - PB) - Artigos
"AL homenageia os Associados' e "Brito lembra
Chatô", publicados no jornal O Norte, da Paraiba,
sobre o transcurso do 5()0 aniversário da Rádio
Borborema, de Campina Grande - 8 de dezembro.

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Envolvi
mento de servidores da Receita Federal do Esta
do da Paraíba em fraude fiscal. Pedido de infor-

LUCI CHOINACKI (PT - SC) - Frustração
da Rodada do Milênio em face das imposições p0

líticas dos Estados Unidos e de países da Europa.
Denúncia de violenta repressão, pelo Governo nor
te-americano, a manifestações contra a política de
senvolvida pela Organização Mundial do Comércio
- OMC. Cobrança de postura mais soberana, por
parte do Governo brasileiro, nas negociações ec0

nômicas com paises do Primeiro Mundo. Necessi
dade de participação autônoma, pelo Congresso
Nacional, nas negociações internacionais .

., -'

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Registro
das comemorações do Dia da Imaculada Concei
ção, padroeira do Município de Dourados, Esta
do do Mato Grosso do Sul. Referências ao dog
ma da santa. Retrospectiva histórica da funda
ção, na cidade, da Paróquia da Imaculada Con
ceição. Menção ao Dia de Nossa Senhora de
Caacupê, santa padroeira do Paraguai, comemo
rado pela comunidade paraguaia de Dourados....

NEUTON LIMA (PFL - SP) - Transcurso do
1690 S1iversário de emandpação po
Iítico-administrativa do Município de ldaiatuba,
Estado de São Paulo - 9 de dezembro ..
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RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE) - Apresentação de projeto de lei sobre inclu
são, no Plano Nacional de Viação e Obras, da li
gação rodoviária entre os Estados do Ceará e
Rio Grande do Norte. Necessidade de atuação
do poder público para preservação da Area de
Proteção Ambiental da Chapada do Araripe,
Estado do Ceará. Protesto contra fechamento do
Escritório Regional do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, no Município cearense de Crato.........

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) - Júbi
lo com o acatamento, pelo Relator da matéria,
Deputado Alberto Fraga, e pelo Governo Federal,
do Projeto de Lei nO 1.850, de autoria do orador,
sobre uso de armas de fogo por seringueiros, ri
beirinhos e caboclos da região amazônica, em
virtude das condições inóspitas do local. ..

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Cumpri
mento aos Deputados Nelson Marchezan e Ney
Lopes, Presidente e Relator da CPI dos Medica
mentos, pelo trabalho ali desenvolvido. Repúdio
aos lucros abusivos perseguidos pela indústria
farmacêutica. Conveniência de estabelecimento
de uma política de preços de medicamentos sob
a ótica social. ..

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Repúdio à
cobrança de contribuição previdenciária de apo
sentados e pensionistas do setor público. Des
mantelamento do serviço público nacional em vir
tude da retirada de direitos da categoria e do en
velhecimento dos quadros, pelo não preenchi
mento de vagas. Insignificante redução do déficit
previdenciário da União e dos Estados com a
contribuição dos pensionistas e inativos. Alerta
quanto ao desrespeito a princípios constitucionais
pelas reformas pretendidas. Apelo aos Parla
mentares para rejeição da proposta do Executi
vo. Carta da diretoria do Sindicato dos Trabalha
dores do Judiciário e Ministério Público sobre ur
gente aprovação, pela Casa, do Projeto de Lei
nO 3.066, de 1997 .

IÉDIO ROSA (PMDB - RJ) - Posicionamen
to do orador favorável à desvinculação do cálculo
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Ministério da Educação. Apoio às propostas go- JUQUINHA (PSDB - GO) - Previsão de in-
vernamentais de aprimoramento das universida- vestimentos públicos e privados no Estado de
des brasileiras. 60742 Goiás. Instalação de novos grupos empresariais

no Estado .

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Posiciona
mento do orador contra a desvinculação dos pro-
ventos de aposentadoria do salário minimo ..

LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Trans
curso do 131° aniversário de emancipação políti
ca do Município de São Gonçalo do Amarante,
Estado do Ceará ..

ANTCNIO JORGE (PTB - TO) - Necessi
dade de instituição, pelo Governo Federal, de
programa nacional de escolarização dos traba
lhadores brasileiros. Descaso do Poder Executi
vo Federal para com a agricultura. Empobreci
mento dos produtores rurais. Urgente implanta-
ção de política agrícola no País ..

PAULO ROCHA (PT - PA) - Aprovação,
na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, de projeto de lei de autoria do
orador sobre residência para estágio de profis-
sionais da área de saúde ..

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Quadro de in
digência reinante no País. Excelência dos traba
lhos realizados pela Comissão Especial Mista
para erradicação da pobreza. Desconhecimento,
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, da
realidade vivida pelo povo brasileiro .

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Despropósito
da cobrança do Programa de Integração Social 
PIS, e da Contribuição de Financiamento da Se
guridade Social - COFINS, das cooperativas.
Encaminhamento de requerimento de informa
ções ao Ministério da Fazenda sobre montante
dos recursos arrecadados com a cobrança dos
tributos sobre o ato cooperativo. Apresentação
de projeto de leí sobre alteração do art. 6° do Có-
digo de Defesa e Proteção do Consumidor .

PEDRO WILSON (PT - GO) - Documento
"Carta de Porto Alegre", resultante do 111 Con
gresso Nacional de Educação, realizado em Por
to Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Sauda
ção ao Fórum Nacíonal em Defesa da Educação
pelo êxito do evento .

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Visita do Mi·
nistro Francisco Dornelles, do Trabalho e Empre
go, ao Município de Duque de Caxias, Estado do
Rio de Janeiro, para participação da cerimônia
de entrega de certificados a trabalhadores parti
cipantes de Cursos de Qualificação Profissional
promovidos pela Prefeitura Municipal. .

ALOizlO SANTOS (PSDB - ES) - Existên
cia de trabalho infantil em carvoarias no interior
do País, sob regime de semi-escravidão, revela
da no documentário "Os Carvoeiros". Criação,
pelo Governo Federal, do Projeto Erradicação do
Trabalho Infantil. Necessidade de combate à ex
ploração da mão-de-obra infantil no País. Danos
ambientais causados peja exploração do carvão
vegetal .
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60765
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NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Aspec
tos populacionais, econômicos e de in
fra-estrutura dos principais municípios do Estado
de Rondônia ..

HUGO BIEHL (PPB - SC) - Transcurso do
Dia Nacional da Extensão Rural - 6 de dezem
bro. Aspectos do trabalho dos extensionistas ru
rais. Importância da extensão rural como instru
mento de preservação ambiental, de valorização
do homem do campo e de desenvolvimento do
País. Proposta de criação da Agência Nacional
de Extensão Rural. Necessidade de alocação
de maiores recursos orçamentários ao setor. .....

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP) 
Transcurso do 100° aniversário de fundação do
Clube Esperia, sediado em São Paulo, Estado de
São Paulo ..

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Fracasso
das negociações da Organização Mundial do Co
mércio - OMC, em Seattle, Estados Unidos. Ne
cessidade de reformulação da política brasileira de
abertura unilateral da economia do País. Elogio à
atuação do Itamaraty na área do comércio exterior.

JOÃO MENDES (PMDB - RJ) - Alerta so
bre a gravidade do problema da violência nos
grandes centros urbanos do Pais. Dados sobre a
violência na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro .

ROMEL ANIZIO (PPB - MG) - Homena
gem à memória do pregador espírita Jerônimo
Mendonça, ao ensejo do transcurso do 10° ani-
versário de sua morte - 26 de novembro .

MALULY NETTO (PFL - SP) - Transcurso do
5QO aniversário da Legião da Boa Vontade - LB\/. .... 60771

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ne-
crológio da escritora Nelly Alves de Almeida,
membro da Academia Goiana de Letras. ...... ........ 60772

JORGE KHOURY (PFL - BA) - Recupera
ção da economia brasileira. Lançamento, pelo
Ministro Rodolpho Tourinho, de Minas e Energia,
do Programa Luz no Campo. 60772

JOS~ MENDONÇA BEZERRA (PFL - PE)
- Resposta a discurso proferido pelo Deputado
Salatiel Carvalho no Pequeno Expediente da
sessão do dia 29 de novembro acerca de queda
na produção de óleo bruto pela Petrobras e ne
cessidade de apuração de irregularidades em
contrato firmado pela empresa e a Marítima 
Petróleo e Engenharia Ltda., para a construção

60761

60761

60760

60759

60758

60762

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Aplauso ao Governo Federal pelo lançamento
do Programa Nacional de Eletrificação Rural,
denominado de Programa Luz no Campo. Apoio
tecnológico prestado pelo Centro de Pesquisa
de Energia Elétrica - CEPEL, às iniciativas pú
blicas e privadas de eletrificação do meio rural
brasileiro .
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dos benefícios de aposentadoria do salário míni- Luis EDUARDO (PDT - RJ) - Realizações
mo............... 60758 do Govemador Anthony Garotinho, do Estado do Rio

de Janeiro, em municípios da Baixada Fluminense. ... 60764

AIRTON CASCAVEL (PPS - RR) - ~xito,

em algumas áreas, das campanhas de vacina
ção realizadas pelo Estado. Insucesso verificado
no combate à malária. Dados da doença em di
versas regiões do Brasil. Denúncia de falta de
vontade política por parte do Governo para en-
frentamento do problema. 60764

EURipEDES MIRANDA (PDT - RO) - Crí
tica à atuação do Governo do Estado de Rondô
nia com relação ao atendimento de reivindica-
ções do funcionalismo estadual. ..

JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP) 
Transcurso do 439° aniversário de fundação do
Município de Guarulhos, Estado de São Paulo -
8 de dezembro .

CARLOS MELLES (PFL - MG) - Transcur
so do 51° aniversário da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais 
EMATER/MG, e do Dia da Extensão Rural- 6 de
dezembro .

FEU ROSA (PSDB - ES) - Prejuízos cau
sados à população pela não-adição de iodato de
potássio ao sal de cozinha por empresas distri-
buidoras .

CIRO NOGUEIRA (PFL - PI) - Agradeci-
mento aos Parlamentares pela aprovação da in-
clusão dos Estados do Piauí e do Maranhão na
área de atuação da Companhia de Desenvolvi-
mento do Vale do São Francisco - CODEVASF.
Referência às dificuldades dos municípios piaui-
enses e às expectativas de melhora da região
em virtude da nova parceria. Gratidão à bancada
piauiense, especialmente ao Deputado Heráclito
Fortes, pelo apoio à proposta ..

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Elogio à atuação da Polícia Federal, do Ministé
rio Público, do Ministério da Saúde e da CPI dos
Medicamentos no combate a conluio da indús
tria farmacêutica contra a comercialização de
medicamentos genéricos no País. Repúdio aos
lucros exorbitantes do setor farmacêutico.
Importância dos genéricos para a população de
baixa renda. 60763



60787

60788

60787

60786

60785

60788

60789

ENIO BACCI (PDT - RS - Pela ordem) 
Homenagem ao Vereador Cláudio Pereira, Presi
dente da Câmara de Vereadores de Gravataí,
Estado do Rio Grande do Sul, pelo transcurso de
seu natalício e do aniversário de seu terceiro
mandato ..

HERÁCLITO FORTES (PFL - PI - Pela or
dem) - Solicitação ao Ministro Francisco Dornel
les, do Trabalho e Emprego, de revogação da
Portaria nO 290, de 1997, sobre aplicação de mui-
tas trabalhistas .

B. SÁ (PSDB - PI - Peja ordem) - Divulga
ção, pela Fundação Nacional de Saúde, de da
dos alarmantes sobre o elevado número de óbi
tos de crianças, no Brasil, vitimadas pelo uso de
água contaminada. . .

JOSÉ GENOINO (PT - SP - Como líder) 
Despropósito da alteração, pela Comissão Espe
cial, de pontos essenciais do substitutivo da Re
latora à proposta de reforma do Poder Judiciário.
Posicionamento do Partido dos Trabalhadores
contrário à aprovação da matéria ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Empenho
da Presidência para viabilização da reforma do Po
der Judiciário. Propósito de busca de consenso en
tre as Lideranças para votação da matéria durante
a convocação extraordinária do Congresso Nacio
nal. Importância da votação da essência da maté
ria para posterior resolução das divergências..........

ZULAI~ COBRA (PSDB - SP - Pela ordem)
- Elogio ao Presidente Michel Temer e aos Líderes
partidários pelo estabelecimento de acordo acerca
da proposta de reforma do Poder Judiciário .

WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG 
Pela ordem) - Falecimento do ex-Presidente da
USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Ge
rais SA, Amaro Lanário Júnior, e do ex-Prefeito
Mário Ribeiro, do Município mineiro de Montes
Claros ..

VI- Ordem do Dia
MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Inconfor

midade do PDT com a votação, na presente ses-

60779

60783

60783
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de plataforma de exploração de petróleo em Fortalecimento da Agricultura Familiar
águas profundas. 60774 PRONAF................................................................ 60783

V - Grande Expediente ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL -
LUIZ SÉRGIO (PT _ RJ) _ Transcurso da Pela ordem) - Reivindicação da população de

Festa de Nossa senhora da Conceição, em Angra Arapiraca, Estado de Alagoas, no sentido da
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. Homenagem conclusão das obras do Hospital Regional e
póstuma ao compositor Antônio Carlos Brasileiro de de sua designação como Hospital Regional
Almeida - Tom Jobim. Repúdio à prática sistemática Ceci Cunha. 60784

de atos violentos contra manifestações de trabalha- ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP -
dores pelas autoridades policiais. Morte do operário Pela ordem) - Desistência, pelo Governo Federal,
José Ferreira da Silva em conflito entre trabalhado- da pretendida desvinculação dos beneficios da
res e policiais militares do Distrito Federal. Aumento Previdência Social do salário-mínimo. 60784
do desemprego no País. Inocuidade das medidas
govemamentais de combate ao desemprego. Utili-
zação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, de recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador para financia-
mento da compra de empresas brasileiras por
grupos estrangeiros. 60776

SILVIO TORRES (PSDB - SP) - Pre
sença no plenário do ex-Deputado Federal
Antonio Pedrosa. Urgente tramitação do projeto
de lei sobre obrigatoriedade de permissão, pelo
Sistema Único de Saúde - SUS, da presença de
acompanhantes de pacientes idosos internados
em hospitais conveniados, bem como do paga
mento das despesas decorrentes dos serviços
prestados. Lançamento, pelo Governo Federal,
do Programa Brasil Empreendedor, destinado ao
fortalecimento das pequenas e microempresas.
Expectativa de regulamentação do Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Empenho da Frente Parlamentar de Apoio à Mi
cro e Pequena Empresa para inclusão de seg
mentos sociais no Sistema Integrado de Paga
mento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES. Anúncio de apresentação de emen
das à medida provisória sobre instituição do Pro-
grama de Recuperação Fiscal - REFIS .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia ..

DR. HÉLIO (PDT - SP - Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre regulamen
tação da licença-paternidade. Transcurso do dia
da padroeira do Município de Campinas, Estado
de São Paulo - 8 de dezembro ..

PAULO MARINHO (PFL - MA - Pela or
dem) - Urgente disponibilização, pelo Governo
Federal, de recursos aos bancos oficiais para fi
nanciamento da safra agricola dos pequenos e
médios produtores rurais do Estado do Mara
nhão, por intermédio do Programa Nacional de



60799

60809

60798

60798

60799

60798

60799

60798

60799

60798

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BISPO
WANDERVAL, BABA.... 60809

Usaram da palavra para encaminha-
mento da votação os Srs. Deputados ALOIZIO

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado DR. HÉLIO........

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Justificati
va da ausência dos Deputados Severino Caval-
canti e Ricardo Barros ..

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

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
PROFESSOR LUIZINHO, LUIZA ERUNDINA,
EBER SILVA, PASTOR VALDECI PAIVA. .

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

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ DIRCEU .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento ..

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados RICARDO
BERZOINI, ANTONIO PALOCCI, ALDO REBELO,
JAIR BOLSONARO, LUCIANO CASTRO ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOVAIR
ARANTES, MIRO TEIXEIRA .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PINHEIRO LANDIM ..

60795

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados NELSON PROENÇA, JOVAIR
ARANTES.............................................................. 60795

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DE
VELASCO, INOCtNCIO OLIVEIRA, WALFRIDO
MARES GUiA .

VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) - Solici
tação à Presidência de constituição de Comissão
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são, do parecer da Relatora à proposta de refor- Especial para estudo das propostas referentes
ma do Poder Judiciário em separado dos desta- ao valor do salário mínimo em tramitação na
ques , 60793 Casa. 60796

PRESIDENTE (Michel Temer) - Expectati- PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-
va de realização de acordo sobre a matéria du- mento da solicitação do Deputado Vivaldo Barbo-
rante a convocação extraordinária do Congresso sa para posterior deliberação. 60797
Nacional......... 60793 Usou da palavra para orientação da res-

NICIAS RIBEIRO (Pela ordem) - Apresen- pectiva bancada o Sr. Deputado BISPO
tação de projeto de lei sobre acréscimo de pará- RODRIGUES......................................................... 60797
grafo ao art. 15 da Lei nO 8.935, de 1994. 60793 JOSÉ CARLOS VIEIRA (Pela ordem) _

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprova- Anúncio de apresentação de proleto de lei sobre
ção, pelo Plenário, dos nomes indicados pelos embalagens e despoluição ::........................ 60797
partidos politicos para a Comissão Representati- Usaram da palavra pela ordem os Srs.
va do Congresso Nacional durante o período de Deputados NELSON PROENÇA, WALFRIDO
recesso parlamentar. 60793 MARES GUIA. 60797

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua- Usaram da palavra para orientação das
ção da discussão, em primeiro turno, da Propos- respectivas bancadas os Srs. Deputados
ta de Emenda à Constituição nO 85-B, de 1999, ODELMO LEÃO, JOVAIR ARANTES.................... 60797
sobre acréscimo do art. 76 ao Ato das Disposi-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ções Constitucionais Transitórias. 60794 \I O RBOSA 60797

Vlv~LD BA ..
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

de requerimento para encerramento da dis
cussão da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nO 85-B, de 1999. 60794

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MIRO TEIXEIRA, JOSÉ GENOINO... 60794

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO
TEIXEIRA, PROFESSOR LUIZINHO, BISPO
RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO, WALFRIDO
MARES GUIA, NELSON PROENÇA, JOVAIR
ARANTES, INOCtNCIO OLIVEIRA, PEDRO
EUGtNIO, VADÃO GOMES. 60794

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento. 60795

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Solicita-
ção de verificação de votação. 60795

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
mento da solicitação do Deputado Miro Teixeira... 60795

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MIRO
TEIXEIRA, PROFESSOR LUIZINHO, JOSÉ
ANTONIO. 60795
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ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Defesa da
posição do PPB em relação à votação da pro-
posta de reforma do Poder Judiciário........... ......... 60899

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci
mentos à Casa sobre a decisão da Presidência
quanto ao adiamento da votação da proposta de
reforma do Poder Judiciário. 60900

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Defesa da
posição do PDT no sentido de obstrução da vota
ção do Substitutivo aprovado pela Comissão
Especial da Reforma do Poder Judiciário. 60900

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
dos esclarecimentos à Casa sobre a decisão da
Presidência quanto ao adiamento da votação da
proposta de reforma do Poder Judiciário. 60900

GERVASIO SILVA (Pela ordem) - Registro
de voto. 60900

AÉCIO NEVES (Pela ordem) - Conveniên
cia do adiamento da votação do Substitutivo
aprovado pela Comissão Especial da Reforma
do Poder Judiciário. 60900

AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Pedido
de esclarecimentos à Presidência sobre a votação
do Plano de Carreira do Ministério Público da União. 60901

60897

60898

60897

69896

60899

GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) 
Existência na Casa de quorum elevado, embora
insuficiente para a votação de proposta de emen-
da constitucional. ..

PRESIDENTE (Michel Temer)
Não-votação da proposta de reforma do Poder
Judiciário na presente sessão em decorrência do
baixo quorum e da inexistência de acordo ..

INOCt=NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Va
lidade do Substitutivo aprovado pela Comissão
Especial da Reforma do Poder Judiciário. Defesa
de obtenção de entendimento para votação da
matéria .

MERCADANTE, PINHEIRO LANDIM, SÉRGIO 1-Abertura da sessão
MIRANDA, PAUDERNEY AVELlNO. 60809 li - Leitura e assinatura da ata da ses-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação, são anterioí'
em primeiro turno, do substitutivo da Comissão 111 - Leitul'a do expediente
Especial à Proposta de Emenda à Constituição SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 8-12-99
nO 85-B, de 1999, ressalvados os destaques. 6081 PRESIDENTE (Michel Temer) _ Anúncio

Usaram da palavra para orientação das res- de cancelamento da Ordem do Dia da presente
pectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO sessão em razão do baixo quorum. Necessida-
EUGtNIO, BISPO RODRIGUES, SÉRGIO de de quorum significativo para apreciação da
MIRANDA, FERNANDO CORUJA, WALFRIDO proposta de reforma do Poder Judiciário antes do
MARES GUIA, WALTER PINHEIRO, PEDRO recesso parlamentar .

EUGt=NIO, INÁCIO ARRUDA, NELSON PROENÇA, JOSÉ GENOINO (Pela ordem) - Posicio-
FERNANDO GABEIRA, AÉCIO NEVES................... 60815 namento da Oposição quanto ao Substitutivo

PRESIDENTE (Michel Temer) - Possibili- aprovado pela Comissão Especial da Reforma
dade de encerramento da sessão ordinária em do Poder Judiciário .
caso de prevalência da obstrução. Convoca-
ção, em seguida, de sessão extraordinária da
Casa para votação de projetos de relevante in-
teresse. 60817

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados WALFRIDO
MARES GUIA, INOCt=NCIO OLIVEIRA, ODELMO
LEÃO, ARNALDO MADEIRA. 60817

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados EDUARDO CAMPOS,
LUCI CHOINACKI, MARCOS LIMA, MARCOS
AFONSO, SIMÃO SESSIM, GIVALDO CARIMBÃO,
BISPO RODRIGUES, PAULO KOBAYASHI,
EURICO MIRANDA, JOEL DE HOLIJl.NDA............. 60818

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCt=NCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES. 60819

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados MAlTOS
NASCIMENTO, RICARDO FERRAÇO, CIJl.UDIO
CAJADO, MURILO DOMINGOS, SERAFIM
VENZON '" 60819

Apresentação de proposições: PAULO
PAIM; AVENZOAR ARRUDA; HUGO BIEHL;
RAIMUNDO GOMES DE MATOS; AIRTON DIPP;
DR. HÉLIO; JOSÉ CARLOS VIEIRA; JOSÉ
CARLOS COUTINHO; MÁRCIO MATOS E
PROFESSOR LUIZINHO; WALTER PINHEIRO; DR.
ROSINHA; NICIAS RIBEIRO; JOSÉ BORBA;
MILTON TEMER; EDUARDO CAMPOS; GILBERTO
KASSAB E OUTROS; RICARDO BERZOINI E
GERALDO MAGEIJl.; PAULO OCTÁVIO; MANOEL
SALVIANO E OUTROS; SRS. LIDERES. 60823

VII - Encerramento
2 - ATA DA 2428 SESSÃO, DA CÂMA

RA DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 8 DE
DEZEMBRO DE 1999
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta a) Exoneração: Antônio Sabino de Vascon-
à solicitação do Deputado Agnelo Queiroz. 60901 celos Neto, Daniela dos Santos, Márcio Flávio

MARCOS DE JESUS, GERMANO RIGOnO Silva Lopes, Maria Clara Bicudo César. 60907

(Pela ordem) - Registro de voto............................... 60901 b) Dispensa: Janice de Oliveira e Silva SiI-
FERNANDO GABEIRA (Pela ordem) _ veira............... 60907

Conveniência de adiamento da votação do Subs- C) Torna sem efeito Nomeação: José Car-
titutivo aprovado pela Comissão Especial da Re- los Rasera. .. 60907
forma do Poder Judiciário.............. 60902 d) Nomeação: Alan VlJellington Soares dos

AYRTON XEREZ (Pela ordem) _ Importân- Santos, Almerido da Rosa Filho, Ângela de Fátima
tia da discussão, pela Casa, da proposta de re- Cerignoni Benites, Celina Ferreira Heffel Mendes,
forma do Poder Judiciário. 60902 Clóvis Maurido Santos de Oliveira, Juliana Alves Ro-

drigues, Luiza Gallo Pestano, Marina Dantas Gaia..... 60907
WALDIR PIRES (Pela ordem) - Apoio à

decisão da Presidência quanto ao adiamento da e) Designação por acesso~ Antônio Sabino
votação do Substitutivo aprovado pela Comissão de Vasconcelos Neto. 60909

Especial da Reforma do Poder Judiciário. 60902 f) Designação: Flosina Corrêa Teixeira, Li-
TELMA DE SOUZA (Pela ordem) _ Regis- sandra Pinto Scafutto. 60909

tto de voto. Crítica à falta de política governa- . COMISSOES
mental para o transporte rodoviário. Conveniên- 4 - ATAS DAS COMISSÕES
eia de adiamento da votação do Substitutivo da a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Comissão Especial da Reforma do Poder Judi- Redação, 771 Reunião (Ordinária) e 781 Reunião
ciário. 60902 (Ordinária), em 8-12-99. 60909

NELSON OTOCH (Pela ordem) _ Realiza- b) Comissão de Finanças e Tributação, 401

ção, no late Clube de Brasllia, de festa de con- Reunião (Ordinária), em 8-12-99........................... 60913
fraternização do PSDB. 60904 c) Comissão de Trabalho, de Administra-

HENRIQUE FONTANA _ Questão de or- ção e Serviço Público, 49
1

Reunião (Ordinária),
dem sobre equívoco na votação, pela Comissão em 8-12-99. 60916
de Finanças e Tributação, de proposta de altera- d) Comissão Especial destinada a proferir
ção da Lei Kandir................................................... 60904 parecer ao PLP nO 18/99 (Responsabilidade Fis-

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Acolhimen- cal), "25
1

Reunião, em 8-12-99. 60919

to da questão de ordem levantada pelo Deputado e) Comissão Especial destinada a proferir
Henrique Fontana para posterior deliberação. ....... 60904 parecer ao PL nO 1.615199 (Agência Nacional de

DR. HÉLIO (Pela ordem) _ Crítica ao De- Transportes), " 8
1

Reunião (Audiência Pública),
ereto nO 3.277, de 1999, do Poder Executivo, re- em 8-12-99............................................................. 60933
tàrente à dissolução, liquidação e extinção da " Atas com notas taquigráficas
Rede Ferroviária Federal. Defesa da garantia 5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
dos direitos sociais e benefícios dos ferroviários, a) Comissão de Defesa do Consumidor,
aposentados e pensionistas 60904 Meio Ambiente e Minorias, nO 28, em 8-12-99. 60951

D!::USDETH PANTOJA (Pela ordem) _ Re- b) Comissão de Economia, Indústria e Co-
gistro de voto. 60904 mércio, nO 17, em 8-12-99. 60951

EOINHO ARAÚJO (Pela ordem) _ Aprova- c) Comissão de Relações Exteriores e de
ção, pela Subcomissão Especial de Pedégio da Defesa Nacional, nO 21, em 8-12-99...................... 60951
Comissão de Viação é Transportes, do relatório d) Comissão de Trabalho, de Administra-
de autoria do orador. 60904 ção e Serviço Público, nO 39, em 8-12-99. 60952

OSMAR SERRAGLIO (Pela ordem) _ Re- e) Comissão Especial destinada a proferir
!listra de voto. 60905 parecer à PEC nO 294/95 (Batalhão Suez), nO 1,

MARCIO MATOS (Pela ordem) _ Justifica- em 8-~2~9~~S~ ...... ·.... ··· .... ·.. ··.. ·.... ·.. ··· .. ·.. ·........ ··· 60952

tiva de voto ~ ~ 60905 7 _ LíDERES E VICE-LiDERES

IV - Encerramento 8 - DEPUTADOS EM EXERCfclO
3 - ATOS DO PRESIDENTE 9 - COMISSÕES
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ACRE

Pf:l
PPB
PFL
PPS
PT
PT
PSOB
PFL

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 8

TOCANnNS

AntOnio Jorge PTa
. Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis pMOB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSOB
Presentes do Tocantins: 7

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda por
Expedito Júnior PFL
Nilton Capixaba PTS
Sérgio Carvalho PSOB
Presentes de Rondônia: 5 .

AMAZONAS

Arthur Virgllio PSDB
Atila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFl
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTS
Vanessa Grazziotin pedeB
Presentes do Amazonas: 8

Bloco

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Ata da 241 8 Sessão, em 8 de dezembro de 1999
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Nelson Trad, 2° Seoretário;

Themístocles Sampaio, § 20 do art. 18 do Regimento Intemo

As 14HORAS COMPARECEM OS SENHORES: Zenaldo Coutinho PSOB
Michel Temer Presentes do Pará: 15

Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques ~agner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro

Partido

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco

Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 8

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT
PFL

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 5



60692 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

MARANHÃO RIO GRANDE DO NORTE

Antonio Joaquim Araújo PPB Betinho Rosado PFL

Cesar Bandeira PFL Iberê Ferreira PPB

Costa Ferreira PFL Laire Rosado PMDB

Eliseu Moura PPB Lavoisier Maia PFL

Francisco Coelho PFL Múcio Sá PMDB

Gastão Vieira PMDB Ney Lopes PFL

João Castelo PSDB Presentes do Rio Grande do Norte: 6

José Antonio PSB PSB/PCdoB PARAíBA

Neiva Moreira PDT Armando Abrlio PMDB

Paulo Marinho PFL Avenzoar Arruda PT

Pedro Fernandes PFL Carlos Dunga PMDB

Pedro Novais PMDB Domiciano Cabral PMDB

Roberto Rocha PSDB Enivaldo Ribeiro PPB

Presentes do Maranhão: 13 Inaldo Leitão PSDB

CEARÁ
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB

Adolfo Marinho PSDB Wilson Braga PFL
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Presentes da Paraíba: 9
Anlbal Gomes PMDB PERNAMBUCO
Antonio Cambraia PSDB Antônio Geraldo PFL
Amon Bezerra PSDB Armando Monteiro PMDB
Chiquinho Feitosa PSDB Carlos Batata PSDB
Eunlcio Oliveira PMDB Clementino Coelho PPS
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB Djalma Paes PSB PSB/PCdoB
José Unhares PPB Inocêncio Oliveira PFL
José Pimentel PT João Colaço PMDB
Léo Alcântara PSDB Joaquim Francisco PFL
Manoel Salviano PSDB José Mendonça Bezerra PFL
Marcelo Teixeira PMDB José Múcio Monteiro PFL
Nelson Otoch PSDB Luciano Bivar PSL PUPST/PSL
Pinheiro Landim PMDB Luiz Piauhylino PSDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB Marcos de Jesus PST PUPST/PSL
Rommel Feijó PSDB Pedro Corrêa PPB
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB Pedro Eugênio . PPS

Presentes do Cearã: 18 Ricardo Fiuza PFL

PIAuí
Salatiel Carvalho PMDB

Presentes de Pernambuco: 17

Átila Ura PSDB ALAGOAS

B.Sá PSDB Albérico Cordeiro PTB

Ciro Nogueira PFL Augusto Farias PPB

Gessivaldo Isalas PMDB Helenildo Ribeiro PSDB

João Henrique PMDB João Caldas PL PUPST/PSL

Mussa Demes PFL José Thomaz Nonô PFL

Paes Landim PFL . Luiz Dantas PST PUPST/PSL

Themístocles Sampaio PMDB Olavo Calheios PMDB

Wellington Dias PT Regis Cavalcante PPS

Presentes do ·Piauí: 9 Presentes de Alagoas: 8
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SERGIPE Bonifácio de Andrada PSOB

Adelson Ribeiro PSC Carlos Mosconi PSOB

Augusto Franco PSDB Cleuber Carneiro PFL

Cleonâncio Fonseca PPB Custódio Mattos PSDB

Marcelo Déda PT Danilo de Castro PSOB

Pedro Valadares PSB PSB/PCdoB Edrnar Moreira PPB

Presentes de Sergipe: 5 Eduarc!o Barbosa PSDB

BAHIA
Eliseu Resende PFL
Fernando Oiniz PMOB

Arolde Cedraz PFL GUinar Machado PT
Claudio Cajado PFL Glycon Terra Pinto PMOB

Coriolano Sales PMOB Hélio Costa. PMDB·

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Jaime Martins PFL

Félix Mendonça PTB João Magno PT

Francistônio Pinto PMDB José Milita0 PSDB

Geddel Vieira Lima PMDB Júlio Delgado PMDB

Geraldo Simões PT laelvarella PFl

Gerson Gabrielli PFL Márcio Reinaldo Moreira PPB

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB Marcos Lima PMDB

Jaime Fernandes PFL Maria do Carmo Lara PT

Jairo Carneiro PFL Maria Elvira PMDB

João Almeida PSDB Mário de Oliveira PMDB

João Leão PSDB Narcio Rodrigues PSDB

Jonival Lucas Junior PPB OdelmoLeão PPB

Jorge Khoury PFL Olimpio Pires PDT

José Carlos Aleluia PFl Osmênio Pereira PMDB

José Lourenço PFl Philemon Rodrigues PMOB

José Rocha PFl Rafael Guerra PSDB

José Ronaldo PFl Roberto Brant PFl

Jutahy Junior PSDB Romel Anizio PPB

Leur Lomanto PFL Romeu Queiroz PSOB·

Luiz Moreira PFL Ronaldo Vasconcellos .PFL·

Manoel Castro PFL Saraiva Felipe PMDB

Mário Negromonte PSDB Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB

Nilo Coelho PSDB Virgílio Guimarães PT

Paulo Braga PFL Vittorio Medioli . PSp'B
.- ,,"

Paulo MagalhAes PFL walfrido Mares Guia -PTS'

Pedro Irujo PMDB Zaire Rezende PMDB

Roland lavigne PFL presentes de Minas Gerais: ~~

Saulo Pedrosa PSDB EsplRITO SANTO

Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT

Alolzio Santos PSDB

Presentes da Bahia: 33
FeuRosa PSDS
João Coser PT

MINAS GERAIS José Carlos Elias PTB

Ademir Lucas PSDB Marcu~ Vicente PSOB ..

Aécio Neves PSDB Max Mauro fiTB

Antônio do Valle PMDB Ricardo Ferraço PSDB

Aracely de Paula PFL Rita Camata PMDB
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Presentes do Espírito Santo: 8 Celso Giglio PTB

RIO DE JANEIRO Clovis Volpi PSDB

Alcione Athayde PPB Corauci Sobrinho PFL

Aldir Cabral PFL De Velasco PST

Alexandre Santos PSDB PLlPST/PSL

Almerinda de Carvalho PFL Delfim Netto PPB

Arold3 de Oliveira PFL Dr. Evilásio PSB PSB/PCdoB

Ayrton Xerêz PPS Dr. Hélio PDT

Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL Duílio Pisaneschi PTB

Celso Jacob PDT Edinho Araújo PPS

Coronel Garcia PSDB Eduardo Jorge PT

Dino Fernandes PSDB Emerson Kapaz PPS

Dr. Heleno PSDB Fernando Zuppo PDT

Eduardo Paes PTB Gilberto Kassab PFL

Eurico Miranda PPB Jair Meneguelli PT

Fernando Gabeira PV João Herrmann Neto PPS

Fernando Gonçalves PTB Jorge Tadeu Mudalen PMDB

Francisco Silva PST PLlPST/PSL José de Abreu PTN

lédio Rosa PMDB José Genoino PT

Jair Bolsonaro PPB José índio PMDB

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB José Machado PT

João Mendes PMDB Lamartine Poselia PMDB

Jorge Wilson PMDB Luiz Antonio Fleury PTB

José Carlos Coutinho PFL Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB

Luis Eduardo PDT Maluly Netto PFL

Luiz Ribeiro PSDB Marcelo Barbieri PMDB

Miriam Reid PDT Medeiros PFL

Miro Teixeira PDT Milton Monti PMDB

Pastor Valdeci Paiva PST PLlPST/PSL Moreira Ferreira PFL

Paulo Feij6 PSDB
Nelo Rodolfo PMDB

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB Nelson Marquezelli PTB

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Neuton Lima PFL

Rubem Medina PFL
Paulo Kobayashi PSDB

Vivaldo Barbosa PDT
Paulo Lima PMDB

Presentes do Rio de Janeiro: 32
Ricardo Izar PMDB

SÃO PAULO
Rubens Furlan PPS

Alberto Goldman PSDB
Salvador Zimbaldi PSDB

Alberto Mourão PMDB
Sampaio D6ria PSDB

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCdoB
Silvio Torres PSDB

Aloizio Mercadante PT
Vadão Gomes PPB

André Benassi PSDB
Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSL

Angela Guadagnin PT
Wagner Salustiano PPB

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Xico Graziano PSDB

Antonio Kandir PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Arnaldo Faria de Sá PPB
Presentes de São Paulo: 55

Arnaldo Madeira PSDB MAlOGROSSO

Ary Kara PPB Celcita Pinheiro PFL

Bispo wanderval PL PUPST/PSL Pedro Henry PSDB
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Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso:. 6

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Marisa Serrano PSOB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMOB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 6

RIO GRANDE DO SUL

POT
OOB
PTB
PMOB
PMDB
PDT
PT
PPB
PMOB

Airton Dipp
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schimer
Darcfsio Perondi
Enio Bacci
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Gremano Rigotto

Oilceu Sperafico PPB
Or. Rosinha PT
Flávio Arns PSOB
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luciano Pizzatto PFl
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PSOB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odflio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMOB
Padre Roque PT
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner wanderer PFL
Presentes do Paraná: 26

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMOB
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 14

PFL
PFl
PFl
PSOB
PSOB
PSDB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSOB
PSOB
PSOB
PMOB
PMOB
PSOB
PMOB
PT
PFL
PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo éaiado
VilmarRocha
Presentes de Goiás: 14



60696 Quinta-feira 9 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

MENSAGEM N° 1.803

11 - LEITURA DA ATA

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

111 - EXPEDIENTE

MENSAGEM

Brasília, 2 de dezembro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. INTERMINISTERIAL N° 737-A MJ/MTE

Em 2 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa

Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei, acres
centando dispositivos à Lei nO 7.853, de 24 de outubro
de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas porta
doras de deficiência e sua integração social.

2) A inserção das pessoas portadoras de defi
ciência é uma das prioridades do governo, posto que
o trabalho é o meio mais eficaz para promover a inte
gração social e o desenvolvimento pessoal.

3) A inexistência de estatística acerca do de
semprego das pessoas portadoras de deficiência não
permite uma avaliação precisa sobre o comportamen
to deste indicador no Brasil. Entretanto, estudo reali
zado por organismos internacionais, entre os quais a
Comissão Européia, indica que o nível de desempre
go deste coletivo é, pelo menos, o dobro do índice de
desemprego das pessoas sem deficiência.

4) Com respeito ao emprego, observa-se que o
seu nível, para as pessoas portadoras de deficiência,
é muito inferior ao das pessoas sem deficiência, che
gando mesmo a situar-se em torno de 17% abaixo do
índice de emprego do total de trabalhadores.

5) A fim de assegurar às pessoas portadoras de
deficiência o direito constitucional ao trabalho, foram
estabelecidas, nos últimos dez anos, várias medidas
legais que, em seu conjunto objetivaram compensar
as desvantagens enfrentadas no momento de obter
ou conservar um emprego adequado, assim como
progredir nesse emprego, conforme prevê a Conven
ção nO 159 da Organização Internacional do Trabalho.
São medidas de fomento ao emprego a reserva de
cotas nos setores público e privado, a recuperal(ão
profissional e os contratos sem licitação.

6) A dispensa de licitação para contratação de
associações de portadores de deficiência física para
prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra,
prescrita no Estatuto das Licitações, trouxe um avanço
significativo ao processo de inserção laboral dos por
tadores de deficiência, com a inclusão de aproxima
damente seis mil pessoas no mercado de trabalho em
todo o País, principalmente na área de telecomunica
ções.

7) A privatização desse setor, contudo, deixou
os contratos já efetivados, muito dos quais há mais de
cinco anos, fora do amparo da Lei nO 8.666, de 1993.
Por outro lado, essas parcerias vêm sendo objeto de

PUPST/PSL

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci
as o texto do projeto de lei que "Acrescenta dispositi
vos à Lei nO 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dis
põe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiên
cia, sua integração social, sobre a Coordenadoria Na
cional para Integração da Pessoa Portadora de Defi
ciência - CORDE, institui a tutela jurisdicional de inte
resses coletivos ou difusos dessas pessoas, discipli
na a atuação do Ministério Público e define crimes".

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A lista de
presença registra o comparecimento de 412 Senho
res 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.

Luis Carlos Heinze PPB
Mnedes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schimidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 22

A SRa ALCIONE ATHAYDE, servindo como
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. CARLOS DUNGA, servindo como
1° Secretário, procede à leitura do seguinte
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q~esti~namento pela fiscalizaçao do trabalho, da pre
vidência e pelo Ministério Público do Trabalho no to
cante à legalidade da atuação das entidades benefi
centes como intermediadoras e administradoras da
mão-de..abra de portadores de deficiência.

8) A conseqüência imediata tem-se projetado
diretamente sobre as pessoas portadoras de deficiên
cia e suas famílias - cerca de 30 mil pessoas - que fo
ram atingidas ou estão na iminência do desemprego.

9) Ao se propor a definição das modalidades de
inserçao da pessoa portadora de deficiência no' mer
eado de trabalho, e dentre elas a "colocação seletiva",
mediante a intermediaçao de mão-de-obra por meio
de entidades especializadas, pretende-se potenciali
zar um instrumento efetivo de parceria, na questão da
capacitação e do emprego, e contribuir para a amplia
ção de novas oportunidades de trabalho para aqueles
que necessitam de apoios especiais para desenvol
ver suas atividades laborais.

10) Cumpre ressaltar que a adoção da proposta
não conflita com as medidas de fomento previstas na
legislaçao brasileira, apresentando-se como uma fa
culdade que as empresas terão para absorver a
mão-de..abra do portador de deficiência.

São essas, Senhor Presidente, as razões por
que submetemos à apreciaçao de Vossa Excelência
o anexo projeto de lei.

Respeitosamente, -José Carlos Dias, Ministro
da Justiça - Francisco Dornelles, Ministro do Traba
lho e Emprego.

ANEXO AEXPOSiÇÃO DE MOTIVOS
INTERMINISTERIAL

N° 737-AlMTE/MJ, DE 2-12-99

1) Síntese do Problema ou da situação que re
clama providências:

O processo de inserçao, no mercado de trabalho,
das pessoas portadoras de deficiência carece de estí
mulos e alternativas para que aconteça de modo mais
eficaz, possibilitando-lhes a materializaçao de seu di
reito constitucional ao trabalho e assegurando-lhes
adequada inserção social e desenvolvimento pessoal.

2) Soluções e providências contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta:

Por meio de acréscimo de dispostivos à legisla
ção específica, promove-se uma melhor definiçao
das modalidades de inserção laboral desse segmento
no mercado, sem, no entanto, fazê-lo de forma coerci
tiva e sim facultando à empresa a absorção dessa
mão-de-obra. Ademais, busca-se estabelecer limites
para que a referida inserçao aconteça de forma res
ponsável, instrumentalizando a fiscalização trabalhis-

QuinÚ/.-feira 9 60697

ta e previdenciária e mesmo o MinistérIo Público do
Trabalho para o cumprimento de sua missão constitu
cional.

3) Alternativas existentes às medidas propos
tas:

Alteraçao da legislação em vigor.
4) Custos:
Não acarreta.
5) Razões que justificam a urgência:
Não se aplica.
6) Impacto sobre o ambiente:
7) Alterações propostas:
Texto atual Texto Proposto
8) Síntese do parecer do órgão jurídico:
Pela constitucionalidade e juridicidade da ma

téria.

Acrescenta dispositivos à Lei
nO 7.853, de 24 de outubro de 1989,
que dispõe sobre o apoio às pesso
as portadoras de deficiência, sua in
tegração social, sobre a Coordena
doria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência 
CORDE, institui a tutela jurisdicio
nal de interesses coletivos ou difu
sos dessas pessoas, disciplina a
atuação do Ministério Público e de
fine crimes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei nO 7.853, de 24 de outubro de 1989,

passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
"Art. 2°-A. A inserçao de pessoa portadora de

deficiência no mercado de trabalho efetivar-se-á me
diante colocaçao competitiva, colocaçao seletiva ou
promoção do trabalho por conta própria.

§ 1° Entende-se por colocaçao competitiva o
processo de contrataçao regular, nos termos da legis
lação trabalhista e previdenciária, que independe da
adoção de procedimentos especiais para sua concre
tização, não sendo exclulda a possibilidade de utiliza
çao de apoios especiais.

§ 2° Entende-se por colocaçêo seletiva o pro
cesso de contratação regular, nos termos da legisla
ção trabalhista e previdenciária, que depende da ado
ça0 de procedimentos e apoios especiais para sua
concretização.

§ 3° Entende-se por promoçao do trabalho por
conta própria o processo de fomento da açao de uma
ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, coo-



A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Cêmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentlssimo Senhor Presidente da República
relativa a projeto de lei que "Acrescenta dispositi
vos à Lei nO 7.853, de 24 de outubro de 1989, que
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de de
ficiência, sua integração social, sobre a Coordena
doria Nacional para Integração da Pessoa Porta
dora de Deficiência - COROE. institui a tutela juris
dicional de interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Públi
co e define crimes".

Atenciosamente. - Pedro ?'Irente, Ghefe da
Casa Civil da Presidência da República. ..
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perativado ou em regime de economia familiar. com rário f1exrve'. proporcionalidade de salário. dentre ou-
vista à emancipação econômica e pessoaL" (N.R.) tras;

"Art. 2°-8. A inserção laboral de pessoa portado- 11- apoios especiais: os elementos (orientação,
ra de deficiência física, sensorial ou mental que de- supervisão e ajudas técnicas. dentre outros) que au-
mande procedimentos e apoios especiais, inclusive xiliem ou permitam compensar uma ou mais limita-
supervisão contfnua, na forma do § 2° do artigo ante- ções funcionais motoras. sensoriais ou mentais da
rior. será feita por entidades beneficentes de assis- pessoa portadora de deficiência, de modo a superar
tência social, institurda na forma da lei, nos seguintes as barreiras da mobilidade e da comunicação, possi-
casos: bilitando a plena utilização de suas capacidades em

I - na terceirização de serviços com instituições condições de normalidade;
públicas e empresas do setor privado; 111- oficina protegida de produção: a unidade

que funcione em relação de dependência com enti-
11 - na comercialização de bens e serviços de- dade pública ou beneficente de assistência social.

correntes de programas de habilitação profissional da tendo por objetivo desenvolver programa de habili-
pessoa portadora de deficiência em oficina protegida tação profissional para o portador de deficiência,
de produção. provendo-o com trabalho remunerado, com vistas

§ 1° A terceirização de serviços será feita medi- à sua emancipação econômica e pessoal relativaV'
ante celebração de convênio ou contrato formal, entre (N.R.)
a entidade beneficente de assistência social e o to- "Art. 2°-E. O Ministério Público do Trabalho tem
mador de serviços, no qual· constará a relação nomi- legitimidade para propor as ações necessárias à de-
nal dos trabalhadores portadores de deficiência colo- fesa dos interesses coletivos ou difusos decorrentes
cados à disposição do tomador. da relação de emprego das pessoas portadoras de

§ 2° A entidade que adotar o processo de colo- deficiência. assim como as açOes individuais neces-
cação seletiva deverá promover, em parceria com o sárias à defesa dos interesses que tenham origem na
tomador dos serviços, programas de prevenção de relação jurrdica decorrente da colocação seletiva no
doenças profissionais e de redução da capacidade la- mercado de trabalho." (N.R.)
boral e programas de reabilitação, caso ocorram pa- Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
tologias ou se manifestem outras incapacidades. publicação.

§ 3° A utilização da alternativa referida neste ar- Brasília,
tigo não eximirá a entidade da celebração de contrato AVISO N° 2.129 - C. Civil.
de trabalho, de acordo com a Consolidação das Leis Em 2 de dezembro de 1999
do Trabalho - CLT, observando-se ainda o disposto
nos incisos 1e 11 do art. 2°-0.

§4° A inserção laboral mediante colocação se
letiva nãÓ exime o tomador dos serviços de cumprir
os percentuais de contratação de pessoas portadoras
de deficiência habilitadas, nos termos da legislação
previdenciária." (N.R.)

"Art. 2°-C. O trabalho realizado na forma do inci
so I do artigo anterior não caracteriza relação de em
prego com o tomador de serviços, mas implica sua
responsabilidade subsidiária, quanto às obrigações
trabalhistas e previdenciárias relativas ao perrodo em
que o trabalhador portador de deficiência esteve a
sua disposição." (N.R.)

"Art. 2°-0. Para os efeitos desta Lei conside
ram-se:

1- procedimentos especiais: os meios utilizados
para a contratação de pessr 1 que, devido ao seu
grau de deficiência, transitória ou permanente, exige
condições especiais, tais como jornada variável, ho-
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

Do Sr. Ministro Iram Saraiva, Presidente do
Tribunal de Contas da União, nos seguintes ter
mos:

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 5-GP/99

Brasflia - DF, 8 de dezembro de 1999

Excelentrssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional,

Em cumprimento do disposto no art. 110 da lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, lei
nO 8.443, de 16 de julho de 1992, tenho a honra de
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias o incluso projeto de lei que "Dispõe sobre o Qua
dro Próprio de Pessoal e o Plano de Carreiras do Tri
bunal de Contas da União e dá outras providências".

2) O presente projeto de lei foi elaborado de
acordo com os princlpios constitucionais e preceitos
de observância obrigatória da administração pública,
entre os quais destaco os seguintes:

1- condicionamento, como· indispensável à in
vestidura em cargo ou emprego público, à prévia
aprovação em concurso público de provas ou provas
e tltulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre no
meação e exoneração;

11 - provimento exclusivo das funçOes de confi
ança por servidores ocupantes de cargo efetivo, res
salvados os cargos em comissão;

111 - vencimentos dos cargos não superiores
àquele pagos pelo Poder Executivo;

IV - não vinculação ou equiparação de quais
quer espécies remuneratórias para efeito de remune
ração;

V - fixação da remuneração, observando-se a
natureza, o grau de responsabilidade, a complexida
de e as peculiaridades dos cargos componentes de
cada carreira.

3) ainda que do conhecimento de Vossas Exce
lências, é indispensável registrar que a legislação
brasileira confere ao Tribunal de Contas da União as
competências necessárias à atuação condizente com
as exigências do Estado moderno.

4) Assim sendo, o referido projeto de lei objeti
va, sobretudo, otimizar os recursos humanos desta
Corte de Contas para assegurar o cumprimento efi
caz da missão constitucional que lhe foi atribuida, do
tando-a de quadro de pessoal altamente qualificado,
a fim de imprimir maior eficiência e eficácia nas ativi
dades que lhe cabe executar mediante adoção dos
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princípios do mérito e aferição de produtividade e
qualidade.

5) O capítulo I - Das Disposições Gerais - trata
da composição do quadro de pessoal da Secretaria
deste Tribunal, estruturado em cinco carreiras, com
os respectivos cargos efetivos, bem como das fun
ções de confiança (FC) escalonadas de FC-1 a FC-a,
essas de exerclcio exclusivo de servidores ocupantes
de cargo efetivo, excetuados os cargos em comissão.

6) A proposição de diversas carreiras decorre
do entendimento de que o vocábulo jurídico "carreira"
traz consigo a inerente possibilidade de passagem do
servidor por todas as classes e padrões que a com
põem. Ingressa-se na Classe e no Padrão iniciais do
respectivo cargo, e chega-se ao final mediante pro
moção. Em vista da vedação constitucional do institu
to da ascensão funcional e da diversidade das atribui
ções inerentes aos cargos, restou inviável a tese da
possibilidade jurídica de carreira única que, muitas
vezes, apenas objetiva atrelar às carreiras com atri
buições finalistícamente mais importantes outras com
atribuições meramente administrativas.

7) O capItulo 11 - Das atribuiçOes - estabelece,
em moldes genéricos, as atribuiçOes dos cargos efeti
vos. Posterior ato administrativo especificará as atri
buições de cada cargo, conforme dispõe o art. 9°.

8) O capítulo 111 - Do Ingresso - observa a exi
gência de prévio concurso público específico para o
ingresso no Padrão Inicial da Classe liA" do respectivo
cargo, com requisitos de escolaridade para cadà car
reira, a saber:

- para o cargo de analista de Controle Externo,
obrigatoriedade de diploma de conclusão de curso
superior ou habilitação legal equivalente, podendo o
Tribunal exigir habilitação legal especIfica e experiên
cia mlnima comprovada na área de formação, confor
me definido em edital de concurso;

- para o cargo de Analista Administrativo, exi
gência de diploma de conclusão de curso superior
com habilitação legal especIfica; e para o cargo de
Técnico Administrativo, certificado de conclusão do
2° grau e habilitação legal específica se for o caso,
também conforme definido em edital de concurso.

9) Odesenvolvimento do servidor, no respectivo
cargo, mediante progressão funcional e promoção,
previstas na Lei nO 8.112/90, ambas fundadas em re
quisitos e condições a serem fixados em ato próprio,
encontra-se no capítulo IV.

10) O capItulo V - Da Remuneraçêo - altera a
composição remuneratória dos servidores da Secre
taria deste Tribunal, fixando seus vencimentos bási
cos, em consonância com o inciso XI, do art. 37, da
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Constituição Federal, não superiores aos do Poder
Executivo. Institui, ainda, gratificação única, a de De
sempenho, sem prejuízo das demais vantagens pre
vistas em lei, pautada em critérios de aferição de pro
dutividade e de qualidade na forma estabelecida em
ato próprio do Tribunal de Contas da União, incidente
sobre o respectivo vencimento básico, calculada nos
seguintes percentuais:

- 15 a 30 por cento, para o servidor com atribui
ções da atividade meio;

- 25 a 50 por cento, para o servidor efetivamen
te no exercício da atividade fim deste Tribunal; e

- 15 por cento, para os servidores aposentados
e pensionistas cujas concessões ocorreram antes de
entrar em vigor a lei consubstanciada neste projeto,
por ser este o percentual atribuído em caráter geral.

11) Registro que o impacto orçamentário a ser
verificado com a aprovação do projeto de lei é da
ordem de 10 por cento, percentual que, nas atuais
condições, encontra aporte na proposta orçamentária
encaminhada por esta Casa para o exercício do ano
2000.

12) A Implantação do Quadro de Pessoal está
prevista no capítulo VI, onde se propõe a transforma
ção dos atuais cargos nos pertencentes às novas car
reiras criadas, conforme demonstrado no anexo VI.

13) O capítulo VII - Das Disposições Finais e
Transitórias - estabelece, dentre outras disposições,
a que possibilita o aumento do quantitativo de cargos
de Analista de Controle Externo, mediante a transfor
mação dos cargos de nível médio, à medida que va
garem o que ocorrerá sem efetivo acréscimo no total
de cargos existentes. Essa medida implicará o incre
mento de recursos humanos diretamente envolvidos
na fiscalização da aplicação dos recursos públicos.

14) Conquanto a Constituição Federal de 1988
tenha acrescido novas competências conferidas a
este Tribunal, a lotação de seu atual quadro de pesso
al, prevista ainda em data anterior à atual Carta Mag
na, é insuficiente para que esta Corte de Contas pos
sa alcançar os objetivos a que se propõe e responder
aos reclamos da nação brasileira e do Congresso Na
cional no combate à malversação dos bens e dos es
cassos recursos públicos. A despeito disso, esse pro
jeto não tem por objeto o necessário aumento de car
gos, buscando a celeridade de sua aprovação.

15) Com a adoção do projeto de lei em anexo,
espera o Tribunal de Contas da União adequar-se às
novas diretrizes previstas na Reforma Administrativa,
com o intuito de atingir a excelência no desempenho
das atribuições que lhe foram cometidas pela Magna
Carta.
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Por esses motivos, senhores congressistas, aos
quais se soma a certeza de que a aprovação deste
projeto de lei sem dúvida irá contribuir positivamente
para que esta Corte de Contas, por força de seu ele
vado significado institucional, possa desempenhar
sua missão na promoção da transparência, lisura e
eficácia do processo de modernização, mediante o
combate à corrupção e ao desperdício de recursos
públicos, é que me honra submetê-lo ao elevado des
cortino de Vossas Excelências. - Iram Saraiva, Pre
sidente.

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e
o Plano de Carreiras do Tribunal de Con.
tas da União e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:

CAPiTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1° O Quadro de Pessoal e o Plano de Carre
ira dos servidores da Secretaria do Tribunal de Con
tas da União regem-se por esta Lei.

Art. 2° O Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Contas da União é composto pelas se
guintes carreiras e respectivos cargos efetivos de
idêntica denominação:

I - Analista de Controle Externo, de
nível superior;

11 - Analista Administrativo, de nível
superior;

111 - Técnico de Controle Externo, de
nível médio;

IV - Técnico Administrativo, de nível
médio; e

V - Auxiliar Administrativo, de nível
básico.

Parágrafo único. O quantitativo de cargos e a
estrutura das carreiras de que trata esta Lei são os
constantes dos Anexos I e 11.

Art. 30 Integram o Quadro de Pessoal da Secre
taria do Tribunal de Contas da União as funções de
confiança (FC), escalonadas de FC-1 a FC-6, nos
quantitativos e valores definidos no Anexo 111.

Parágrafo único. As funções de confiança de
que trata este artigo são de exercício exclusivo de
servidores ocupantes de cargo efetivo da Secretaria
do Tribunal de Contas da União, exceto em· relação
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aos cargos em comissão, destinado a provimento na
forma do art. 110, inciso IV, da Lei n° 8.443/92.

CAPiTULO"
Das Atribuições

Art. 4° É atribuição do cargo de Analista de Con
trole Externo atuar em todas as atividades concer
nentes ao exercfcio das competências constituciona
is e legais do controle externo a cargo do Tribunal de
Contas da União.

Art. 5° São atribuições do cargo de Analista
Administrativo o exercfcio de todas as atividades ad
ministrativas e logfsticas relativas ao exercfcio das
competências constitucionais e legais a cargo do Tri
bunal de Contas da União, fazendo uso de todos os
equipamentos e recursos disponíveis para a conse
cução dessas atividades.

Art. 6° É atribuição do cargo de Técnico de Con
trole Externo auxiliar o Analista de Controle Externo
em todas as atividades concernentes ao exercício
das competências constitucionais e legais do controle
externo a cargo do Tribunal de Contas da União.

Art. 7° São atribuições do cargo de Técnico
Administrativo a atuação em atividades administrati
vas e logísticas de apoio, relativas ao exercício das
competências constitucionais e legais a cargo do Tri
bunal de Contas da União, fazendo uso de equipa
mentos e recursos disponíveis para a consecução
dessas atividades.

Art. 8° São atribuições do cargo de Auxiliar
Administrativo o desempenho das atividades admi
nistrativas e Jogfsticas de nível básico, relativas ao
exercício das competências constitucionais e legais a
cargo do Tribunal de Contas da União, fazendo uso
de equipamentos e recursos disponíveis para a con
secução dessas atividades.

Art. 9° O Tribunal de Contas da União especifi
cará, em ato próprio, as atribuições pertinentes a
cada cargo de que trata esta Lei.

Parágrafo único. As atribuições pertinentes aos
cargos de Analista Administrativo, Técnico Adminis
trativo e Auxiliar Administrativo podem ser especifica
dos, de acordo com o interesse da administração, por
especialidade profissional.

CAPiTULO 11\
Do Ingresso

Art. 10. São requisitos de escolaridade para in
gresso nas carreiras do Tribunal de Contas da União:

1- para o cargo de Analista de Controle Externo,
diploma de conclusão de curso superior ou habilita
ção legal equivalente;
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11 - para o cargo de Analista Administrativo, di
ploma de conclusão de curso superior, com habilita
ção legal específica, conforme definido no edital do
concurso;

111- para o cargo de Técnico Administrativo cer
tificad? de conclusão do segundo grau e habilit~ção
espeCifica se for o caso, conforme definido no edital
do concurso.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União
poderá, para o cargo de Analista de Controle Externo
exigir diploma de conclusão de curso superior co~
habilitação legal específica e experiência mínima
comprovada na área de formação, conforme definido
no edital do concurso.

Art. 11. O ingresso nos cargos das carreiras in
tegrantes do Quadro de Pessoal do Tribunal de Con
tas da União far-se-á mediante concurso público para
o padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo.

Art. 12. Oconcurso a que se refere o artigo ante
rior realizar-se-á em duas etapas, a primeira de pro
vas ou de provas e títulos, de caráter eliminatório e
classificatório, e a segunda de programa de forma
ção, de caráter eliminatório.

§ 1° Para o cargo de Técnico Administrativo, du
rante a primeira etapa, poderá ser exigido exame de
habilidade específica, conforme dispuser o edital do
concurso.

§ 2° O programa de formação de que trata este
artigo poderá ser dispensado, conforme dispuser o
edital do concurso.

§ 3° O Tribunal de Contas da União definirá, em
instrumento próprio, a duração e o conteúdo do curso
de que trata este artigo.

Art. 13. Os candidatos aprovados na primeira
etapa do concurso e matriculados no programa de
formação terão direito, a título de auxilio financeiro,
à retribuição equivalente a setenta por cento da re
muneração inicial do cargo a que estiverem concor
rendo.

§ 1° O auxílio financeiro será devido desde o inI
cio até a conclusão do programa de formação ou até
a data de eliminação do candidato.

§ 2° Se o candidato for detentor de cargo públi
co ou emprego em qualquer dos Poderes da União,
no Ministério Público da União ou na administração
pública federal indireta, autárquica ou fundacional,
ser-Ihe-á garantido o direito de afastamento para
participar do programa de formação sem prejulzo da
remuneração, vantagens ou direitos de seu cargo ou
emprego, podendo optar pelo auxilio previsto neste
artigo.
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CAPiTULO IV
Do Desenvolvimento

Art. 14. O desenvolvimento do servidor, no res
pectivo cargo, ocorrerá mediante progressão funcio
nai e promoção.

§ 1° Progressão funcional é a passagem do ser
vidor para o padrão de vencimento imediatamente su
perior dentro de uma mesma classe, e promoção é a
i'assagem do servidor do último padrão de uma clas
se para o primeiro padrão da classe imediatamente
superior.

§ 2° A progressão funcional e a promoção ob
servarão requisitos e condições fixados em ato pró
prio do Tribunal de Contas da União.

CAPiTULO V
Da Remuneração

Art. 15. Sem prejuízo das demais vantagens
previstas em lei, integram a remuneração dos servi
dores da Secretaria do Tribunal de Contas da União o
vencimento básico e a Gratificação de Desempenho,
incidente sobre o respectivo vencimento básico, cal
culada conforme o cargo e a natureza das atividades
desempenhadas pelo servidor.

Parágrafo único. A tabela de vencimento básico
dos servidores da Secretaria do Tribunal de Contas
da União é a constante do Anexo IV.

Art. 16. Aos servidores ocupantes dos cargos de
Analista de Controle Externo, Analista Administrativo,
Técnico de Controle Externo, Técnico Administrativo
e Auxiliar Administrativo é devida a Gratificação de
Desempenho no percentual de 15 a 30%, de acordo
com o implemento de metas de produção e qualida
de, na forma estabelecida em ato do Tribunal de Con
tai da União.

§ 1°. Quando lotados em unidades da Secreta
~ do Tribunal de Contas da União encarregadas da
cobrdenação, planejamento e realização de auditori
às ou da instrução ou exame de processos relativos
és atividades enumeradas nos incisos I a VI do art. 71
'dá Constituição Federal, ou quando no exercício de
fUnçêo comissionada de slmbolo FC-6, os ocupantes
doi cargos de Analista de Controle Externo e Técnico
de Controle Externo farão jus à Gratificação de De
8en'tpenho no percentual de 25 a 50%, de acordo com
O implemento de metas de produção e qualidade, na
forma estabelecida em ato do Tribunal de Contas da
União.

§ 2°. Os ocupantes dos cargo~.de Analist~

Administrativo que eventualmente partiCipem das ati
Vidades descritas no parágrafo anterior farão jus, du-
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rante o período de sua participação, à Gratificação de
Desempenho na forma estabelecida naquele pará
grafo.

§ 3° Para as aposentadorias e pensões concedi
das anteriormente à vigência desta lei, será devida a
Gratificação de Desempenho no percentual de 15%.

§ 4° Para as aposentadorias e pensões concedi
das durante a vigência desta lei, a Gratificação de
Desempenho será calculada com base na média do
valor pago nos últimos doze meses de efetivo exercí
cio.

§ 5Q Para as aposentadorias e pensões conce
didas durante o primeiro ano de vigência desta lei, a
Gratificação de Desempenho será calculada com
base na média do valor pago nos meses decorridos
desde a entrada em vigor desta lei.

§ 6° Enquanto não editado o ato a que se refere
o caput deste artigo e seu § 1°, a Gratificação de De
sempenho corresponderá a 15%, observado o míni
mo de 25% para os servidores referidos no § 1°.

Art. 17. O servidor ocupante de cargo efetivo,
quando investido em função de confiança, perceberá
a remuneração do cargo efetivo acrescida do valor da
função para a qual foi designado.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos em
comissão previstos no art. 3°, parágrafo único, in fine,
perceberao a remuneração devida ao Analista Admi
nistrativo, classe S, padrão 7, acrescida do valor da
função FC-1 ou FC-3, conforme o cargo, facultada a
opÇao, para os detentores de cargo efetivo na Admi
nistração Pública, pela forma de cálculo de remunera
ção prevista no caput deste artigo.

CAPiTULO VI
Da Implantação do Quadro de Pessoal

Art. 18. Os cargos ocupados e vagos de
AFCE-Analista de Finanças e Controle Externo são trans
formados em cargos de Analista de Controle Externo.

Art. 19. Os cargos ocupados e vagos de
AFCE-Analista de Sistemas, AFCE-Programador,
AFCE-Sibliotecário, AFCE-Engenheiro, AFCE-Médico,
AFCE-Enfermeiro, AFCE-Nutricionista e AFCE-Psic6logo
sao transformados em cargos de Analista Administrati
vo.

Art. 20. Os Cargos ocupados de TFCE-Técnico
de Finanças e Controle Externo são transformados
em cargos de Técnico de Controle Externo.

Art. 21. Os cargos ocupados e vagos de
TFCE-Agente Administrativo, TFCE-Agente de Porta
ria, TFCE-Auxiliar de Enfermagem, TFCE-Datilógrafo
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e TF~E-Digit.a~or são transformados em cargos de
Técnico Administrativo.

~rt. 22. Os cargos ocupados de TFCE-Agente
de Clnefotografia e Microfilmagem, TFCE-Artrfice
TFCE-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos'
TFCE-Desenhista, TFCE-Operador de Computador'
TFCE-Motorista Oficial e TFCE-Telefonista são trans~
formados em cargos de Técnico Administrativo.

Art. 23. Os cargos ocupados de Auxiliar de Con
trole Externo são transformados em cargo de Auxiliar
Administrativo.

CAPiTULO VII
Das Disposições Finais e Transitórias

. Art. 24. Os cargos vagos de TFCE-Agente de
Cmefotografia e Microfilmagem, TFCE-Artrfice,
TFCE-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos,
TFCE-Desenhista, TFCE-Operador de Computa
dor, TFCE-Motorista Oficial, TFCE-Telefonista,
TFCE-Ténico de Finanças e Controle Externo e
Auxiliar de Controle Externo são transformados
em cargos de Analista de Controle Externo.

Art. 25. Os cargos de Técnico de Controle
Externo, Técnico Administrativo e Auxiliar Admi
nistrativo decorrentes da transformação de que
tratam os arts. 20, 22, 23 serão transformados em
cargos de Analista de Controle Externo, à medida
que vagarem.

Art. 26. Aplicam-se aos servidores da Secretaria
do Tribunal de Contas da União as revisões de venci
mentos e vantagens concedidas aos servidores do
Poder Legislativo.

Art. 27. O Tribunal de Contas da União estabele
cerá, em ato próprio, a forma pela qual prestará assis
tência jurrdica a servidores que, em razão do regular
exercrcio de suas atribuições, venham a ser aciona
dos judicialmente.

Art. 28. Sempre que para efetivar o desempe
nho da atividade de controle externo for necessá
rio o emprego de força policial, a unidade técnica
responsável pela tarefa comunicará o fato ao Mi
nistro-Relator que, a seu jurzo, a requisitará.

Art. 29. A duração de trabalho dos cargos efeti
vos de que trata esta lei é de quarenta horas semana
is.

§ 1° Atendido o interesse da administra
ção, é facultado aos ocupantes dos cargos de
que trata o caput deste artigo optar pela dura
ção de trabalho de trinta horas semanais, obser
vada a tabela de vencimento básico constante
do Anexo IV.
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. ~ 2° Aos ocupantes do cargo de Analista Admi-
nlst~atlvo, especialidade médico, no desempenho ex
clUSIVO ~essa atividade, é assegurado, além da'op
ção prevista no p~rágrafo anterior, optar pela duração
de trab~lho de vinte horas semanais, observados,
nesta hipótese, a tabela de vencimento básico cons
tante do Anexo V, e, para os atuais ocupantes do car
go de AFCE-Médico, o recebimento da diferença da
atual r~muneração como vantagem pessoal, sujeita
exclusivamente aos reajustes gerais devidos aos ser
vidores públicos federais.

Art. 30. O enquadramento dos atuais servidores
da Secretaria do Tribunal de Contas da União nas
c~~reiras institurdas por esta lei far-se-á mediante po
SICionamento no padrão das tabelas constantes do
Anexo VI.

§ 1°Quando o enquadramento previsto no Ane
xo VI resultar em decréscimo de remuneração, consi
derada a Gratificação de Desempenho no percentual
de 15%, será o servidor enquadrado no padrão que
lhe assegure remuneração idêntica, ou, na falta des
te, no padrão seguinte.

§ 2$1 O disposto neste artigo aplica-se aos pro
ventos de aposentadoria e às pensões.

Art. 31. Os concursos públicos em andamento
ou com prazo de validade não expirado na data de
entrada em vigor desta lei são válidos para o ingresso
nas carreiras a que se refere o art. 2°, observado o
grau de escolaridade exigido.

Art. 32. O Tribunal de Contas da União poderá
proceder à terceirização das atividades atinentes aos
cargos de que tratam os arts. 19,21, 22 e 23 desta lei,
exceto se houver servidores suficientes do quadro de
pessoal de sua secretaria desempenhando a ativida
de a ser terceirizada.

Art. 33. Os servidores abrangidos por esta lei
que optarem por permanecer na situação atual deve
rão fazê-lo, de forma irretratável, em até sessenta
dias da data de sua publicação, passando seus car
gos, nesse caso, a compor quadro em extinção, e, ao
vagarem, serão transformados consoante o disposto
nos arts. 18 a 25.

Parágrafo único. Aremuneração dos servidores
optantes aplicam-se apenas os reajustes gerais devi
dos aos servidores públicos federais.

Art. 34. Ficam extintas as funções comissiona
das, funções gratificadas e gratificações de represen
tação de gabinete existentes na Secretaria do Tribu
na/ de Contas da União até a data do infcio da vigên
cia desta lei.

Art. 35. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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ANEXO I

Dezembro de 1999

QUANTITATIVO L ~ CARGOS EFETIVOS DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DO
TRIBUNA~ DE CONTAS DA UNIÃO {ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO)

CARGO QUANTIDADE
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO 1.025
ANALISTA ADMINISTRATIVO 72
TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO 201

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 792
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30
TOTAL 2.120

ANEXO 11

ESTRUTURA DAS·CARREIRAS
(ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO)

CARGOS PADRAO CLASSE
13
12

ESPECIAL
11
10
9

Analista de Controle 8
Externo e Analista 7

B

Administrativo 6
5

4

3 A
2
1

CARGOS PADRAO CLASSE
13
12

ESPECIAL
11
10
9

Técnico de Controle 8
Externo e Técnico B

7
Administrativo 6

5
4

3 A
2
1
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ANEXO 11 (CONTINUACÃO)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS
(ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO)

CARGO PADRAO CLASSE

13

12

11
ESPECIAL

10

9

Auxiliar 8

Administrativo 7
B

6

5

4

3 A
2

1

ANEXO 111

FUNÇÕES DE CONFIANÇA
(ART. 3°)

Quinta-feira 9 60705

-Nível da Função Quantidade Valor Unitário Valor Total
FC-6 03 R$ 2.830,00 R$ 8.490,00
FC-5 144 R$ 2.100,00 R$ 302.400,00
FC-4 123 R$1.560,00 R$ 191.880,00
FC-3 223 R$1.160,00 R$ 258.680,00
FC-2 57 R$ 780,00 R$ 44.460,00
FC-l 107 R$ 580,00 R$ 62.060,00

TOTAL 657 R$ 867.970,00
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ANEXO IV

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO
(ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO)

Dezembro de 1999

Cargos Classe Padrão Valor (em R$)

30 horas/semana 40 horas/semana

13 3.540,12 4.720,16

12 3.437,01 4.582,68
Especial

11 3.336,90 4.449,20

10 3.239,72 4.319,62

9 2.972,21 3.962,95

Analista de Controle 8 2.905,89 3.874,52

Externo e Analista
B

7 2.801,60 3.735,46

Administrativo 6 2.720,00 3.626,66

5 2.495,41 3.327,21

4 2.422,73 3.230,30

A 3 2.352,17 3.136,22

2 2.283,65 . 3.044,87

1 2.217,14 2.956,18

Cargo Classe Padrão
Valor (em R$)

30 horas/semana 40 horas/semana
'" 13 1.485,00 1.980,00

12 1.410,26 1.880,35
Especial

..-11 1.369,19 1.825,58

10 1.329,31 1.772,41

9 1.219,55 1.626,06
Técnico de Controle 8 1.184,03 1.578,70
Externo e Técnico B

7 1.149,54 1.532,72
Administrativo

6 1.116,06 1.488,08

5 1.023,91 1.365,21

4 994,09 1.325,45
- A 3 965,13 1.286,84

2 937,02 1.249,36

1 909,73 1.212,97
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ANEXO IV (CONTINUAÇÃO)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO
(ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO)
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Classe Padrão
Valor (em R$)

Cargo
30 horas/semana 40 horas/semana

13 1043,02 1.390,69

12 1012,65 1.350,20
Especial

11 983,15 1.310,87

10 954,52 1.272,68

9 875,70 1.167,60

8 844,27 1.125,69
Auxiliar Administrativo B

7 825,43 1.100,58

6 801,39 1.068,52

5 735,22 980,30

4 713,82 951,76

A 3 693,01 924,02

2 672,83 897,10

1 653,23 870,98

ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO

(ART. 27, § r)
.1'

Cargo Classe Padrão Valor (em R$)
20 horas semanais

13 2.360,08

Especial
12 2.291,34
11 2.224,60

10 2.159,81

9 1.981,48

Analista Administrativo, B
8 1.937,26

especialidade médico
7 1.867,73

6 1.813,33

5 1.66?,61
4 . 1.615,15

A 3 1.568,11
2 1.522,44
1 1.478,09
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ANEXO VI
TABELAS DE ENQUADRAMENTO

(ART. 28)

Dezembro de 1999

Situação Atual Situação Nova
Cargo Padrão Classe Padrão

45 13
44 12
43

Especial
11

42 10
41 9
40 8

AFCE-ANALlSTA DE 39
B

7 ANALISTA DE CONTROLE
FINANÇAS E CONTROLE 38 6 EXTERNO

EXTERNO
(Área Controle Externo) 37 5

36 4
35 3
34

A
2

33 1
32
31

Situação Atual Situação Nova
Cargo Padrão Classe Padrão

45 , 13
44 12
43 Especial i

11

AFCE-Analista de 42 10

Sistemas; 41 9

AFCE-Bibliotecário; 40 8
B

AFCE-Enfermeiro; 39 7 ANALISTA
AFCE-Engenheiro; 38 6 ADMINISTRATIVO

AFCE-Médico; 37 5
AFCE-Nutricionista; 36 4
AFCE-Programador; 35 3

AFCE-Psicólogo 34 A 2
33 1
32
31
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Situação Atual Situação Nova

Cargo Padrão Classe Padrão

30 13
29 12
:1:8

ESJ::ecial
11

27 10
26 9
25 8 TÉCNICOB

TFCE-Técnico de Finanças e 24 7 DE
Controle Externo 23 6 CONTROLE

(área controle externo) 22 5 EXTERNO

21 4
20 3
19 A 2
18 1
17

16

Situação Atual Situação Nova

Cargo Padrão C!asse Padrão

30 ' .' 13
29 12

TFCE-Agente Administrativo: 28
Especial

11
TFCE-Agente de Cinefotografia e
Microfilmagem; 27 10
TFCE-Agente de Portaria; 26 9
TFCE-Artifice; 25 8
TFCE-Auxiliar de Enfermagem;

24
B

7TFCE-Auxiliar Operacional de TÉCNICO

Serviços Diversos; 23 6 ADMINISTRATIVO

TFCE-Datilógrafo; 22 5
TFCE-Desenhista; 21 4
TFCE-Digitador;
TFCE-Motorista Oficial; 20 3
TFCE-Operador de Computador; 19 A 2
TFCE-Telefonista 18 1

17

16

Situação Atual Situação Nova

Cargo Padrão Classe Padrão

15 13
14

Especial
12

13 11
12 10
11 9

10 8
AUCE - Artffice 9

B
7

AUCE - Auxiliar Operacional 8 6
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

de Serviços Diversos
7 5
6 4
5 3
4

A
2

3 1

2
1
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Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB, nos seguintes termos:

OF/GAB/I/N° 1.261

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

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

OFICIO N° 864/99

Brasflia, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nO 1.305/99, enca

minho a Vossa Excelência a relação com os nomes
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão
Representativa do Congresso Nacional, a que se re
fere o art. 58, § 4°, da Constituição Federal.

Titulares Suplentes

Dezembro de 1999

Alberto Fraga

Pedro Chaves

Euler Morais

Eunício Oliveira

Jorge Pinheiro

Ricardo Noronha

Brasília, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Iberê Ferreira, como titular em substituição (" o
Deputado João Tota, que ocupará a vaga de supler ie
da Comissão Especial destinada a proferir parece! à
PEC n° 294/95, do Deputado Sérgio Barcellos e ou
tros, que "Dá nova redaçao ao § 1° do art. 54 do Ato
das Disposições Transitórias - Batalhão Suez."

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em: 8-12-99. - Heráclito Fortes,

1° Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, nos seguintes termos:

OFICIO N° 433/99-PDT.

Brasília, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. ExB os

Senhores Deputados Celso Jacob e Fernando Coru
ja, para integrarem, na condição de membros titular e

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 96/99

60710 Quinta-feira 9

"
"Art.1° .

Altera a Lei Complementar nO 96, de
31 de maio de 1999, que disciplina os
limites das despesas com pessoal, na
forma do art.169 da Constituição Federal.

OFíCIOS

Do Sr. Senador Carlos Patrocínio, Primei
ro-Secretário, em exercício, nos seguintes ter
mos:

"§1° "
"§ 2° Para fins do disposto neste artigo

não serão consideradas receitas e despe
sas do Distrito Federal os recursos decor
rentes do cumprimento do art. 21, XIV, da
Constituição Federal, combinado com o art.
25 da Emenda Constitucional nO 19, de 5 de
junho de 1998."

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

. Senado Federal, 8 de dezembro de 1999. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei Complementar n° 96, de 31

de maio de 1999, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 2°, numerando-se o atual parágrafo único
como § 1°:

Ofício n° 1.336 (SF)

Brasília, 8 de dezembro de 1999

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

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

submetido à revisão da Cêmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 13, de 1999 - Complementar,
constante dos autógrafos em anexo, que "altera a Lei
Complementar nO 96, de 31 de maio de 1999, que dis
ciplina os limites das despesas com pessoal, na for
ma do art. 169 da Constituiçao Federal".

Atenciosamente, - Senador Carlos Patrocínio,
Primeiro-Secretário, em exercício.
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OF. N° 1.147-P/99-CCJR

Brasflia, 1° de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa, para as providências regi

mentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo nO
196/99, apreciado por este órgão técnico em 30 de
novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex8 pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José Roberto Batochio, Presidente em
exercício.

OF. N° 1.148-P/99 - CCJR

Brasília, 1° de dezembro de 1999

Brasflia, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Exa o Deputado

Evil~sio Farias como titular da Comissão Especial,
destinada a analisar o Projeto de Lei nO 1.483, de
1999, do Deputado Dr. Hélio, que "Institui a fatura ele
trônica e a assinatura digital nas transações de 'co
mércio' eletrônico", e apensada.

Atenciosamente, - Deputada Luíza Erundina,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

~uplente, respectivamente, a Comissão Representa- OF. N° 1.146-P/99 - CCJR
tlva do Congresso Nacional, prevista no art. 58, § 40
da Constituição Federal. Brasflia, 1° de dezembro de 1999

Ao ensejo, renovo a V. Ex8 protestos de consi- Senhor Presidente,
deração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Llder ~ncam!nh.o a V. E~8, para as providências regi-
do PDT. mentais cablvels, o Projeto de Decreto Legislativo n0

Da Sr Deputada Lulza Erundina, Líder do 137/99, apreciado por este órgão técnico em 30 de
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes novembro do corrente.
termos: Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex8 pro-
OF/AlPSB/116/99. testos de elevada estima e distinta consideração. 

Deputado José Roberto Batochio, Presidente em
exercício.

Do Sr. Deputado José Roberto Batochio,
Presidente em exercício, da Comíssão de Constí
tuição e Justiça e de Redação, nos seguintes ter
mos:

OF. N° 1.101-P/99-CCJR

Brasflia, 25 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa, para as providência regi

mentais cabíveis, o Projeto de Lei Complementar
nO 164/97, apreciado por este órgão técnico em 23
de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex8 pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José Roberto Batochío, Presidente em
exercício.

OF. N° 1.145-P/99 - CCJR

Brasflia, 1° de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Ex8
, para as providências regi

mentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo n°
333/99, apreciado por este órgão técnico em 30 de
novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado Roberto Batochio, Presidente em exercício.

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa, para as providências regi

mentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo nO
213/99, apreciado por este órgão técnico em 30 de
novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exa pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José Roberto Batochio, Presidente em
exercício.

OF. N° 1.149-P/99 - CCJR

Brasília, 1° de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a V. EXS, para as providências regi
mentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legislativo nO
215/99, apreciado por este órgão técnico em 30 de
novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex8 pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José Roberto Batochio, Presidente em
exercício.
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OF. N° 1.150-P/99 - CCJR

Brasflia, 1°de dezembro de 1999

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Ex8
, para as providências regi

mentais cabfveis, o Projeto de Decreto Legislativo nO
267/99, apreciado por este órgão técnico em 30 de
novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex8 pro
testos de elevada estima e distinta consideração
- Deputado José Roberto Batochio, Presidente
em exercfcio.

OF. N° 1.189-P/99-CCJR

Brasflia, 3 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex8

, para as providências regi
mentais cabfveis, o Projeto de Resolução nO 34/99,
apreciado por este órgão técnico em 30 de novembro
do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex8 pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José Roberto Batochio, Presidente em
exercfcio.

OF. N° 1.194-P/99 - CCJR

Brasflia, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex8

, para as providências regi
mentais cabfveis, os Projetos de Lei Complementar
nOs 78/99 e 90/99, apensado, apreciados por este ór
gão técnico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex8 pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

Do Sr. Deputado Luciano Pizzatto,
Vice-Presidente no exercício da Presidência da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, nos seguintes termos:

OF. TP N° 310/99

Brasf1ia , 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex8

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este órgão técnico, do Projeto de Lei nO 252/99.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Luciano Pizzat
to, Vice-Presidente no exercfcio da Presidência.

OF. TP N° 313/99

Dezembro de 1999

Brasflia, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex8
, em cumprimento ao dis

posto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este órgão técnico, do Projeto de Lei n0
1.297/99.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Luciano Piz
zatto, Vice-Presidente no exercicio da Presidência.

Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Presi
dente da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, nos seguintes termos:

OFlcIO-PRES. N° 389/99

Brasflia, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a V. ExB apreciação do
Projeto de Lei nO 4.434/98, por este órgão técnico.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

OFlcIO-PRES. N° 390/99

Brasflia, 17 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a V. Ex8 a apreciação do
Projeto de Lei nO 1.010/99, por este órgão técnico.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

OFlcIO-PRES. N° 392/99

Brasília, 17 de novembro de 1999

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

mento Interno, comunico a V. Ex8 a apreciação do
Projeto de Lei nO 247/99, por este órgão técnico.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.
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Brasília, 25 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex8

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este órgão técnico, do Projeto de Lei nO 809/99.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.

Do Sr. Deputado José Múcio Monteiro, Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, nos seguintes termos:

OFICIO N° 188/99

Brasília, 18 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex8

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este órgão técnico, do Projeto de Lei nO 4.41 O-A, de
1998.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

OFICIO N° 194/99

Brasília, 18 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex8

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este órgão técnico, do Projeto de Lei n° 13, de 1999.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

Brasília, 18 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex8

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este órgão técnico, do Projeto de Lei nO 4.361, de
1998.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

OFICIO N° 189/99

Da S,a Deputada Marisa Serrano, Vice-Presidenta OFICIO N° 391/99-P
no exercício da Presidência da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, nos seguintes tennos:

OF. P - N° 370/99

OFICIO N° P-444/99

Brasília, 16 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex8

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, que a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto rejeitou o Projeto de
Lei n° 1.271/99, do Sr. Walter Pinheiro, que "estabele
ce a data de 25 de junho de 1822 como marco come
morativo da Independência do Brasil e dá outras pro
vidências", para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Marisa Serrano,
Vice-Presidenta no exercício da Presidência.

Da S"a Deputada Veda Crusius, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos se
guintes termos:

Brasília, 24 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex8

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58, do Regimento Interno, que esta comis
são concluiu pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei n° 4.775/98, do Sr. Milton Temer, e do
PL nO 4.778/98, apensado.

Cordiais Saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidente.

Do Sr. Deputado Alceu Collares, Presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família, nos
seguintes termos:

OFICIO N° 377/99-P

Brasília, 18 de novembro de 1999

Senhor Presidente,

Comunico a V. Ex8
, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este órgão técnico, do Projeto de Lei n° 4.033/97.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do projeto e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputado Alceu Collares,
Presidente.
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OFIcIO N° 196/99

Brasflia, 18 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. ExS, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
e~te órgão técnico, do Projeto de Lei nO 114, de 1999.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

OFIcio N° 206/99

Brasflia, 23 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex8

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este órgão técnico, do Projeto de Lei nO 707, de 1999.

Solicito a V. Ex8 autorizar a publicação do referi
do proj~to e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

OSr. Deputado Marcelo Teixeira, Presidente,
no. seguintes termos:

OF. P-182/99

Brasflia, 24 de novembro de 1999

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

dÇl Regimento Interno, comunico a V. ExS que a Co
mi&são de Viação e Transportes, em reunião ordiná
ria realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n°
1.541/99 - do Senado Federal (PLS nO 193/99) - que
"altera a Lei n° 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 Ro
doviário Federal, a rodovia que especifica, sob a de
signação BR-432".

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Teixeira,
Presidente.

OF. P-196/99

Brasilia, 1° de dezembro de 1999

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

do Regimento Interno, comunico a V. EXS que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordiná
ria· realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei n°
1.586/99 - do Sr. Heráclito Fortes - que lidá ao aero
porto de Teresina a denominação de Aeroporto de Te
resina/Senador PetrOnio Portela".

Dezembro de 1999

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Teixeira
Presidente. '

OSR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Finda a le
itura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Lael Varella.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'lS e Srs.
Deputados, a nossa Previdência Social continua em
estado muito grave e a falta de cirurgias corajosas a
pode conduzir fatalmente à morte.

Com um déficit anual de R$ 45 bilhões - e com
tendência a aumentar - já deveria ter sido motivo sufi
ciente para mobilizar Governo e sociedade, num es
forço tão inédito quanto o volume do próprio déficit,
para saná-Ia de vez.

A série de reportagens sobre a Previdência, as
sinadas pelo jornalista Lourival Sant'Anna, publicada
pelo jornal O Estado de S.Paulo nas duas últimas se
manas, mostrou, contudo, que aquele número, embo
ra gigantesco, não exprime o problema em toda sua
dimensão. No âmbito da União, as despesas com a
previdência do funcionalismo federal e o INSS, este
ano, representam 55% da despesa não financeira. No
âmbito dos estados, 26%.

A parcela de comprometimento médio da recei
ta não financeira dos estados com suas respectivas
previdências parece pequena apenas à sombra do
vultoso comprometimento da União. A parcela menor
percentualmente se deve a dbis fatos: os estados não
carregam nos ombros o INSS e a maioria deles não
fez a chamada tarefa de casa de reduzir as folhas de
pagamento dos ativos.

Mantiveram, ao contrário, Sr. Presidente, a gor
dura dos cabides de emprego, o que mantém reduzi
da a participação relativa das despesas com inativos.
Em outras palavras, é graças à maior irresponsabili
dade de muitos Governos Estaduais que o problema
da Previdência ainda não ganhou dimensão maior

Segundo dados ainda de 1997, no entanto. a
Previdência dos Estadosjá absorvia mais de um quin
to da sua receita liquida total- a mesma parcela que
a da União. A situação deteriorou-se e seguirá deteri
orando-se rapidamente nos anos vindouros. Basta
atentar para um dado: naquele ano, a idade média
dos servidores ativos dos estados já passava de 40
anos, aproximando-se da idade mínima de aposenta
doria para os ingressos no sistema até dezembro do
ano passado: 48 anos para as mulheres e 53 para os
homens.
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No Paraná, por exemplo, enquanto a receita Ir
quida aumentou 31% entre 1991 e 1996, o gasto com
inativos subiu 88%. Não era para menos: 44% desses
inativos se aposentaram antes dos 46 anos de idade
- contribuindo por pouco tempo e usufruindo dos be
neffcios durante o resto da vida. Não há outra previ
dência no mundo que suporte aposentadorias tão
precoces nem que pague benefIcios tão altos.

Embora os sistemas de previdência dos Esta
dos sejam bem mais jovens que o da União, já exibem
estatísticas desconcertantes, como a existência de
26 coronéis aposentados para cada um da ativa na
PM de Minas Gerais.

Os municlpios rumam na mesma direção. Cerca
de 3 mil deles dispõem de regimes de previdência
para seus funcionários, somando despesas da ordem
de R$3 bilhões, este ano, das quais R$2,5 bilhões re
presentam déficit.

Todo esse comprometimento tolhe a capacida
de do Estado de investir e atuar nas áreas nas quais
ele é insubstituível, como a assistência social, a segu
rança pública e a fiscalização nas mais diversas esfe
ras. Mais que isso, esse comprometimento resulta em
endividamento público.

Endividando-se de maneira cada vez mais cres
cente, o Governo é coagido a pagar juros altos, pro
porcionais ao risco percebido pelo mercado financei
ro, ou seja, o de que não venha a ter condiçOesde
honrar seus compromissos.

Na União, a despesa com a Previdência perde
apenas para outra despesa: a das próprias dividas.
Ambas não são concorrentes, mas aliadas. Ao lado
do custo do serviço da divida, a Previdência é a maior
causa do crescimento da divida e, por extensão, po
deroso fator de manutenção dos juros altos.

Somente com a redução das despesas não fi
nanceiras e do desequilfbrio das contas públicas o
Governo criará condições para pagar juros mais bai
xos e aproximar-se do tão almejado equilibrio fiscal.
Antes disso, o Pars seguirá sendo castigado não só
pelos juros, mas também pelos impostos.

Assim, podemos perceber o quanto é falaciosa
a alegação de que o Governo deveria deixar de pagar
juros altos para os banqueiros, em vez de querer co
brar contribuições dos inativos, por exemplo. Essa,
no entanto, certamente nao é a única forma de reduzir
o desequilíbrio das contas da Previdência. Ocorre
que, graças às falácias, ao egorsmo ou à·ignorancia
pura e simples, o PaIs - representado pelo Congres
so - tem deixado de tomar as providências mrnimas
necessárias para conter tal desequilíbrio.
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O Brasil vem sendo hospedeiro de um imenso
parasita chamado Previdência, que suga sua seiva
econômica - e tudo está por fazer em relação a ela.

Sr. Presidente, não sejamos imprevidentes não
sejamos avestruzes enterrando as cabeças na ~reia
diante do perigo que nos ronda, pois as gerações fu
turas, a História e sobretudo Deus nos pedirão contas
tanto em um futuro próximo quanto remoto!

Tenho dito.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Depu
tados, há praticamente um ano, desta mesma tribuna,
noticiava com o coração despedaçado a tragédia que
abalou a minha querida ciqade de Santo Antônio de
Jesus e chocou todo o País.

Naquela ocasião, em uma sexta-feira, uma fá
brica de fogos de artifício explodiu, ceifando a vida de
64 irmãos nossos de maneira estúpida, brutal. Ironi
camente, tentando em um subemprego manter a
vida, eles a perderam. Hoje, decorridos 361 dias da
quela tragédia, a comunidade ainda chora o terrrvel
vazio que ficou nos lares dos que se foram.

A perda daquelas vidas, entretanto, não foi em
vão, embora tal fato não precisasse ter ocorrido. Após
esse terrível acontecimento, toda a comunidade, in
dependentemente da condição socioeconômica, cre
do religioso ou posição polltico-partidária, tentou, da
maneira que foi possivel, minorar o sofrimento dos
que ficaram chorando mais agudamente a partida dos
que se foram. E a própria comunidade, os clubes de
serviço,as parqg~ias, as igrejas evangélicas, o Clube
de Diretores Lojistas, a Associação Comercial, Santa
Casa de Misericórdia, Lions, Rotary, os meios de co
municação, enfim, conseguiram organizar a socieda
de e implantar um projeto denominado Projeto Fênix.

Houve uma movimentação muito intensa das li
deranças locais e podemos hoje noticiar que passos
importantes foram e estão sendo dados para se con
solidar um novo pólo pirotécnico na nossa cidade de
Santo Antônio de Jesus, agora, porém, de uma ma
neira segura, tranqüila e economicamente viável para
aqueles que buscarem o sustento nesse mister.

Foi adquirido um terreno próximo à cidade e o
Governo do estado, na última sexta-feira, publicou
edital de licitação para que por m.eio da Secretaria de
Indústria e Comércio do estado se construa um novo
pavilhão, com todos os equipamentos necessários
para que 750 pessoas que diretamente lidam com fo
gos de artifício possam voltar a manter ess~ atividade
econômica quetem mais de um século de existência
na nossa terra.



Paola Lima, da equipe do Correio:

Enquanto o Governador Joaquim
Roriz - PMDB acabou com o programa
Bolsa-Escola no Distrito Federal, o Go
vernador de Goiás, Marconi Perillo 
PSDB, aposta na fórmula como solução
para a exclusão social em seu estado.

Durante o discurso do Sr. Ursicino Qu
eiroz, o Sr. Nelson Trad, 2° Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do art.
18 do Regimento Interno.

o SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"'
e Srs. Deputados, tenho afirmado, em várias oca
siões, que considero o Programa de Renda Familiar
Mínima e de Promoçao Socioeducativa a Crianças e
Adolescentes em Situaçao de Risco Social, ou o Pro
grama Bolsa-Escola, como é denominado,!::lm alguns
municípios, um dos mais importantes e consistentes
instrumentos para reverter, por meio da educaçao, o
quadro Cle exclusão e desigualdade social, de desem
prego e miséria que marginaliza milhões de pessoas
em nosso País.

Por isso, foi com grande satisfação que li hoje,
no caderno "Cidades", do Correio Braziliense, a re
portagem intitulada "A Bolsa do Vizinho", introduzida
pela legenda "Versão goiana da Bolsa-Escola benefi
cia dez mil famílias no Estado".

Trata-se, realmente, de uma notícia auspiciosa.
Ao anunciar, ontem, em solenidade realizada na cida
de de Formosa, a implantaçao do Programa em mais
dezoito cidades de Goiás, o Governador Marconi Pe
rillo, do PSDB, ultrapassa a marca de 30 mil crianças
e 10 mil famílias atendidas, que recebem meio salário
mínimo para manter os filhos de 7 a 14 anos freqüen
tando a escola, aos quais o Governo ainda oferece re
forço escolar e atividades extraclasse, como esporte,
lazer e noções de higiene.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Marche
zan.
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Sr. Presidente, lamentamos mais uma vez que "Estamos procurando programas que possam
tantas vidas tenham se perdido, o que poderia com incluir as pessoas e que nao se transformem em me-
absoluta certeza ter sido evitado. Nao nos cabe mais ros programas clientelistas", afirma o jovem Governa-
procurar quem ou o que foi responsável. O funda- dor tucano, convicto de que programas de renda mí-
mental é que caminhemos para frente e voltemos, nima vinculados à educaçao sao a SOlUÇa0 para a ex-
ainda no primeiro semestre do ano que se inicia, a ver clusão social em seu etado.
sorrisos nos lábios daqueles que há um ano chora- É alvissareiro Sr. Presidente e Sra. e Srs.
vam desesperadamente. Deputados, constatar a ressonância, nos mais lon-

Quero, pois, parabenizar o Governador do esta- gínquos recantos de nossa Pátria, de programas de
do, César Borges, o Secretário de Indústria e Comér- renda mínima que têm como condição primordial a
cio, Benito Gama, e, acima de tudo, a cidade de San- freqüência à escola e a participação em atividades
to AntOnio de Jesus, pela sua pujança, força, solidari- socioeducativas, assim promovendo a inclusão social
edade e vontade de continuar caminhando para fren- e a auto-estima das pessoas.
te e construindo uma nova sociedade mais justa, mais Ao longo desse ano, pudemos observar a opor-
humana e mais solidária. tunidade da aprovaçao da Lei nO 9.533/97, que tem le

vado o apoio financeiro da Uniao a mais de seiscen
tos pequenos municípios que implantaram o progra
ma em 1999, atingindo mais de 300 mil famílias e
673.547 crianças de 7 a 14 anos e aproximadamente
600 mil beneficiários de zero a 6 anos.

Vejo, com profunda alegria, que em todos os esta
dos brasileiros, cada vez mais Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Secretários de Educaçao, professores e a própria comu
nidade, entendendo o alcance de programas dessa na
tureza, mobilizam-se para implementar ações que têm
como objetivo colocar as crianças na escola, pois s6 por
meio da educaçao poderemos almejar o bem-estar e o
desenvolvimento que todos desejamos.

Congratulo-me com o Governador do Estado de
Goiás, Marconi Perillo, pelo alcance de sua açao e
não tenho dúvidas de que, seguramente, alcançará a
meta a que se propOs: ao final de seu mandato, atingir
40 mil famílias beneficiadas.

Sr. Presidente, ao finalizar, solicito que autorize
a transcriçao nos Anais desta Casa da matéria a que
me referi, por representar um estímulo e um exemplo
a que cada vez mais municípios se mobilizem para a
implementaçao de Programa de Renda Familiar Míni
ma e de Promoção Socioeducativa a Crianças e Ado
lescentes em Situaçao de Risco Social.

MA T~RIA A QUE SE REFERE O
ORADOR

A BOLSA DO VIZINHO



Ação integrada

O Salário-Escola não beneficia apenas as
crianças. Uma integração entre a Secretaria de
Educação e a de Cidadania e Trabalho assegura
cursos de alfabetização para os pais, qualifica
ção profissional e participação nos programas de
inserção no mercado de trabalho. Tudo de acor
do com a realidade de cada município. A única
exigência é a freqüência escolar. Caso algum
dos filhos tenha mais de duas faltas por mês na
escola, sem justificativa, a famflia perde o direito
ao benefício.

Na solenidade no Formosa Tênis Clube, a Do
na-de-Casa Evanilda Francisca Pereira, 28 anos, não
escondia a alegria. Moradora do MuniCípio de Vila
Boa e mãe de cinco filhos, quatro em idade escolar 
Frakelin, 9 anos, Rokysenny, 7 anos. Niquelângelo. 7
anos, Francisco, 6 anos e Danílo, 5 anos - ela espera
o salário para comprar o uniforme e material escolar
dos filhos.

"Quase nunca compramos os livros ou lápis,
porque o dinheiro não sobra", lamentou. O marido de
Evanilda, Valtamiro Gonçalves, 28 anos, estava de
sempregado e acabou de conseguir um emprego de
frentista. A família ainda nem sabe quanto ele vai ga
nhar, mas já conta com o meio salário do programa
para ajudar na escola.

Outra beneficiada, a Doméstica Maria Lídia
Alves de Jesus. 33 anos, de Alto Paraíso, também co
memorou a ajuda. Com cinco filhos em idade escolar,
ela não tinha como bancar os gastos com a escola.
Como recebe apenas um salário mlnimo por mês, Lí
dia vai ter 50% de aumento na renda familiar. "Vou
comprar as roupas. o material e ainda vai dar para o
lanche", contabilizou.

A Bolsa-Escola não é o único programa do Go
verno Cristovam Buarque que inspirou o Governador
goiano. Perillo também implantou em Goiás o Banco
do Povo. semelhante ao antigo BRB-Trabalho, que
oferece crédito. com recursos do próprio tesouro, a
pequenos empresários para abrirem ou ampliarem
seus negócios.

O Governo do Distrito Federal não quis se
pronunciar quanto às críticas do Governador
goiano ao Sucesso no Aprender. Segundo a Se
cretaria de Comunicação, o governo não fala
mais sobre a comparação entre os dois progra
mas.
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Em solenidade em Formosa. Perillo ampliou porte. lazer e noções de higiene - às crianças inscri-
ontem o número de faml/ias beneficiadas com o tas.
Salário-Escola, versão goiana do programa. es
tendendo o atendimento a 18 municípios do nor
deste do estado, já quase na fronteira com o Distri
to Federal.

O programa goiano - uma promessa de cam
panha do governador tucano - foi lançado em abril
e remunera 9.809 faml/ias em Goiânia e em 107
municípios vizinhos. atendendo a mais de 30 mil
crianças indiretamente. Com os 1.918 novos bene
ficiados, o Governo de Goiás supera a marca de
dez mil famílias, que recebem meio salário mínimo
por mês (R$68.00), para manter os filhos com ida
des entre 7 e 14 anos freqüentando a escola. A in
tenção é ampliar em dez mil beneficiados a cada
ano para atingir a meta de 40 mil no final do man
dato, em 2002.

Para Perillo, a opção pelo Salário-Escola é
uma forma de dar dignidade e responsabilidade
aos pais de famllia. que passam a ter a obrigação
de manter a educação dos filhos. "Estamos procu
rando programas que possam incluir as pessoas e
que não se transformem em meros programas cli
entelistas", afirma.

Tanto o governador como a Secretária de
Educação do estado, Raquel Teixeira, condenam o
programa brasiliense Sucesso no Aprender. que
substitui o dinheiro da bolsa por material escolar e
cestas básicas. "Nós estamos apostando na matu
ridade de cada pai e mãe goianos e na responsabi
lidade que eles têm quanto ao futuro de seus fi
lhos", diz a secretária. "Se o dinheiro for usado
para outro fim, ainda assim estará contribuindo
para o bem-estar da criança", defende Raquel Tei
xeira.

A secretária chegou a citar a possibilidade temi
da pelo Governador Roriz de que os pais usem o di
nheiro da bolsa para comprar bebida alcoólica e não
para alimentar a família: "Nesses casos, pedimos aos
filhos e à mãe que entrem em contato com a escola
para que possamos ajudar esse pai. Queremos edu
car toda a família, porque a educação é a base para
se ter saúde e segurança".

O Salário-Escola é todo financiado com re
cursos do governo goiano. Para o próximo ano, a
Secretaria de Educação prevê um gasto mensal
de R$680 mil, que aumentará à medida que o be
nefício for ampliado. Além do meio salário míni
mo pago à famllia, o governo oferece ainda refor
ço escolar e atividades extra-classe - como es-



Para o bem e para o mal

Alexandre Botão, da equipe do Correio

Se a Bolsa-Escola se submetesse a um exame
de DNA, o resultado indicaria a paternidade do tuca
no Magalhães Teixeira, que foi eleito Prefeito de Cam
pinas - SP em 1992 e adotou o projeto na cidade no
ano seguinte. Todo mundo que detesta o ex-Govemador
Cristovam Buarque - PT sabe disso de cor e salteado.

Cristovam no entanto, criou o filho. Fez com que
o programa funcionasse a contento no Distrito Fede
ral, conseguiu, depois, nacionalizá-lo, e ainda levou a
idéia a meia dúzia de palses da América Latina, o que
não deixa de ser um mérito.

Por outro lado, o ex-Governador petista foi tam
bém o primeiro a descobrir que a Bolsa-Escola pode
ser usada para o bem e para o mal. Quando assumiu,
em 1995, prometeu beneficiar 20 mil famflias ao longo
dos quatro anos de mandato. Empolgado, concedeu
as 20 mil bolsas prometidas antes da metade do go
verno.

No exato instante em que tinha tudo para dobrar
o número inicial, Cristovam percebeu que, além de
um bom programa de renda mlnima, a Bolsa-Escola
funcionava como cabo eleitoral. E a coisa desandou.
Nos dois últimos anos de administração, apenas 5 mil
famflias foram beneficiadas e o projeto estancou em
25 mil bolsas concedidas.

O vizinho Marconi Perillo, talvez por ter apoiado
o PT em Brasília nas últimas eleições, já aprendeu
que o programa tem essas duas serventias. E desem
barcou em Formosa com intenções distintas. A boa,
claro, aplicar em seu estado um projeto eficaz de edu
cação e renda. A ruim, usá-lo para atirar no adver
sário fris Rezende e em seu correligionário Joaquim
Roriz.

A parte polftica Perillo vem fazendo animada
mente bateu com vontade no que chamou de "gover
nos clientelistas" durante o lançamento de ontem,
embora ainda não tenha percebido que, hoje em dia,
criticar as convicções da Secretária de Educação do
DF, Eurldes Brito, é o discurso mais óbvio posslvel.

Resta ver como o tucano se comporta na ques
tão social da Bolsa-Escola, que é o que importa. Sua
meta é distribuir 40 mil Salários-Escola em quatro
anos de mandato e ele já chegou a 10 mil. Mas isso
nao significa muito. Afinal, o ex":Governador Cristo
vam Buarque também começou bem.

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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ANÁLISE DA NOTfclA . Parlamentares, o ano de 1999 foi especial para mim,
já que pude, nesses meses de primeiro mandato,
conviver com pessoas tão selecionadas, pelo menos
na sua grandesslssima maioria, e discutir os proble
mas do nosso Pais de maneira tão elevada. Real
mente, é edificante para cada brasileiro que esteja
aqui esse convlvio e, assim, tentar achar melhores
caminhos para o nosso Brasil.

Sr. Presidente, gostaria de relatar alguns fatos
ocorridos durante a convenção do PSDB de Santa
Catarina, realizada no último domingo, na qual fui ele
ito Presidente da Comissão Executiva Estadual por
unanimidade.

A convenção foi precedida pelo I Congresso
Catarinense de Vereadores do PSDB, que definiu
como ação prioritária a seleção dos melhores traba
lhos realizados pelos representantes de Legislativos
Municipais, visando ao intercâmbio de idéias e à valo
rização do cargo, que se constitui na base do partido
e é o principal alvo do meu partido, o PSDB, para as
eleições do ano 2000. Para tanto, será criada uma as
sociação de vereadores, que articulará ações de inte
gração entre os 228 representantes do Legislativo
Municipal que integram a legenda no meu estado.

Destaco a participação, agradecendo-lhe bas
tante, do Vereador Antonio Holfeldt, Presidente da
Comissão Executiva Estadual do PSDB do Rio Gran
de do Sul, que ressalto\J a importância de presença
mais ativa dos vereadores tucanos nas Câmaras Mu
nicipais.

O Congresso, que teve um saldo positivo, tam
bém serviu como espaço para que vários companhei
ros manifestassem preocupações pelo fato de que o
Governo Federal peca pela não-transmissão das
suas realizações por este Brasil afora. Existem muni
clpios, por exemplo, que para as áreas de educação e
saúde praticamente só recebem dinheiro do Governo
Federal, e seus administradores ainda saem por ai re
clamando, como se nada houvessem recebido. O Go
verno Federal peca, por meio da Secretaria compe
tente, quanto à divulgação dos seus feitos.

A Convenção, Sr. Presidente, foi realizada em
clima de festa e tranqüilidade, com a participação de
450 pessoas. Paralelamente, foram realizados en
contros da Juventude do PSDB e das Mulheres Tuca
nas. Foi marcada pela realização de muitas discus
sões, para se viabilizar uma composição ideal, só
conseguida ao final, mas que contentou a grande ma
ioria dos segmentos que existem no PSDB e colocou
uma pá de cal nos problemas que havia dentro do
partido. Heroicamente, diria, conseguimos sobreviver
depois de tantas confusão e intrigas internas.



Levantei vários dados e argumentos mostrando
que o que se gasta com imóveis funcionais é uma
soma que ultrapassa a quantia do que ganham mais
de 90% dos municípios brasileiros, que não recebem
o FPM.

Com o passar dos anos, isso transformou-se
num elefante que consome recursos do orçamento da
Câmara Federal, colocando, de um lado, uma dubie
dade de gastos, porque existem dezenas de imóveis
desocupados e, ao mesmo tempo, a cada Legislatu
ra, aumenta a quantidade de Parlamentares que op
tam pelo aUXílio-moradia, causando duas despesas a
este Parlamento.

Sr. Presidente, na falta de decisão sobre o re
querimento que fiz, apresentei no dia 8 de junho o
Projeto de Resolução nO 25/99, no qual proponho a
venda dos imóveis funcionais da Cêmara Federal da
dos como vagos a cada início de Legislatura. Na mes
ma proposição, disponho sobre os gabinetes parla
mentares para estabelecer que aqueles dados como
vagos a cada Legislatura sejam distribuídos entre os
novos Parlamentares mediante sorteio. O projeto de
resolução encontra-se em tramitação.

Recentemente encaminhei à Diretoria Geral da
Casa um expediente solicitando informações sobre
os valores gastos no decorrer deste ano relativos aos
imóveis funcionais. Recebi entao, com data do dia 8
de setembro, a informação de que foram despendi
dos de janeiro a outubro, R$6.279.879,54 (seis mi
lhões duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e se
tenta 'e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) in
cluindo pessoal, reformas e aquisição e recuperação
de móveis e aparelhos domésticos. Sendo que a pre
visao orçamentária para o ano de 1999 é de
R$4.845.200,OO (quatro milhões, oitocentos e quarenta
e cinco mil e duzentos reais).

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tal infor
mação somente corrobora a minha argumentação ini
ciai de que a manutenção desse benefício não se as
senta na austeridade devida pelo Poder Público. O
valor orçado foi ultrapassado já em outubro, pelo va
lor realizado, e isso certamente prosseguirá enquanto
esta Casa for também senhorio.

O nobre Deputado Aroldo Cedraz, Relator da
Comissão Especial de Reforma do Regimento Interno
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Com essa demonstração de maturidade dos moção deste benefício aos Parlamentares. Apontava
meus correligionários, o partido volta à normalidade e naquele momento, o nível de gastos anuais com ma-
podemos exigir agora, do Governador Espiridião nutenção e recuperação dos imóveis, como mais um
Amin e partidos coligados, o espaço devido e mereci- elemento de justificação para a sugestão. Tal preocu-
do dentro da coligação, que até foi chamuscada pelas pação ocupou importante espaço na mídia nacional,
crises internas por que passamos. Porém, reclama- obrigando a que muitos se interessassem pela ques-
mos esse espaço com justiça, porque durante a cam- tao.
panha demos apoio àquele Governador, que tanto se
destaca, juntamente com sua mulher- hoje na Prefei
tura da Capital. Mas o PSDB foi sincero, companheiro
e pretende ocupar seu espaço merecido dentro da
quela administração.

Ressalto ainda o grande esforço do Instituto
Teotônio Vilela no processo de reunificação do parti
do, em êmbito nacional e estadual, viabilizando inú
meras viagens ao interior do estado, para que che
gássemos às bases e fizéssemos com que o pessoal
se mantivesse firme e acompanhando, também, esse
desenvolvimento do partido. É necessária uma pre
sença maior de nossa Comissao Executiva Nacional
para prestigiar um pouco mais os eventos.

Quanto à distribuição dos cargos federais em
Santa Catarina realmente está muito desproporcional
em relaçao ao que havia sido acertado antes das elei
ções. Esta é uma preocupação de vários Líderes,
porque diversos partidos coligados com o Governo
Federal, ou que a ele dão apoio, receberam e ocupam
vários cargos federais, mas também vivem na im
prensa ameaçando sair e retirar o apoio ao Governo
Fernando Henrique. Ora, é um fato inusitado, bastan
te pitoresco, pessoas ocuparem cargos e ao mesmo
tempo ficarém ameaçando retirar o apoio ao Gover
no. Invocamos essas grandes lideranças dos partidos
coligados para que revejam sua posição, porque te
mos certeza que estamos no caminho certo para a
construção de um novo país.

Portanto, Sr. Presidente, eram essas as consi
derações que gostaria de fazer. Ressalto que o PSDB
de Santa Catarina está unido e com vontade de so
mar com o PSDB em ãmbito nacional.

Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares.
O SR. MÁRCIO BITIAR (PPS - AC. Sem

revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
no último mês do ano, é preciso que façamos algumas re
flexões.

No início deste ano, mais precisamente no dia
24 de março, encaminhei ao Presidente da Cãmara,
Deputado Michel Temer, e fiz um pronunciamento na
tribuna desta Casa, requerimento propondo à Mesa
que estudasse a possibilidade de alienação dos imó
veis funcionais, posto que, no nosso entendimento,
não vigem ainda as razões que deram causa à pro-



60720 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

da Câmara dos Deputados, acolheu em boa hora a Casa como Deputado Constituinte, marcando sua
minha proposta. Aproveito a oportunidade para lou- presença na elaboração constitucional com singular
var-Ihe a atitude e agradecer-lhe pela acolhida dessa dedicação às mais nobres causas. Inclusive foi um
proposta relativa à ocupação de gabinetes dados dos proponentes e primeiros defensores do mandado
como vagos por não reeleição do antigo ocupante, fa- de injunção, para que se inscrevesse esse instituto na
zendo com que se efetue mediante sorteio. Tal medi- nossa Carta Maior.
da certamente eliminará de vez a oportunidade de ne- Quero lembrar aqui também seu depoimento à
gociações espúrias envolvendo gabinetes, denuncia- Profa. Ana Beatriz Nader, que transformou em tese
da pela imprensa no inicio deste ano. Damos assim de doutorado seu estudo sobre a trajetória do Grupo
um passo importante no sentido do aprimoramento Autêntico do PMDB, no qual ele recordava que a co-
da administração da Casa. ragem era ela própria um dos traços na busca da su-

Entretanto, Srs. Deputados, ainda não se tem peração dos medos.
uma definição sobre a questão dos apartamentos fun- Isso demonstra o desassombro com que atuou
cionais, o que nos estimula a persistir no propósito de nesta Casa Lysâneas Maciel.
chamar a atenção dos nobres Pares para uma situa- Quero encerrar esta breve elocução de profun-
ção que, se postergada, apenas contribuirá para a do respeito, esta homenagem pessoal a Lysâneas
ineficiência dos gastos públicos e para o desgaste do Maciel, aquele bravo combatente das lides do Direito,
Parlamento. com as palavras com que encerrou seu depoimento

Muito obrigado. sobre o Grupo dos Autênticos:

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Sem "Eu nunca perdi a esperança nem dei-
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- xei de ser político.
tados, quero associar-me às homenagens que esta Continuo fazendo política, mesmo sem
Casa vem prestando desde o dia de ontem à memória mandato parlamentar. E tenho cada vez
do ex-Deputado Lysâneas Maciel, recentemente fale- mais a clareza de que este é um País plena-
cido na cidade do Rio de Janeiro. mente viável. Os desmandos que temos vis-

Conheci Lysâneas Maciel quando aqui chega- to, sem dúvida, geram desapontamentos e
mos pela primeira vez, nas eleições de 1970, para as- decepções. Porém, tenho a certeza de que
sumirmos na 44

8
Legislatura desta Câmara, de 1971 não posso fugir de dar minha contribuição

a 1975. Poucos meses foram suficientes, Sr. Presi- neste processo. Por isto luto, e continuarei
dente, para que pudesse aprender a admirar as ele- lutando, e me engajarei em algum projeto polí-
vadas qualidades de cidadão e de homem público de tico, com perspectivas de melhorar o País,
Lysâneas Maciel. tornando-o efetivamente uma Nação.

Um dos fundadores e líderes do Grupo Autênti- Acredito, cada vez mais, que a função
co do PMDB, juntamente com Chico Pinto, Paes de principal de um político é influir no processo.
Andrade, Alencar Furtado e tantos outros, marcou Acho que posso influir, e para isso não pre-
uma trajetória nesta Câmara dos Deputados à época ciso ser Deputado, nem Senador.
do governo militar. É essa a principal missão de um poHti-

Em uma luta indormida e permanente na defesa co, e disso jamais irei abdicar."
da reconquista democrática, Lysâneas Maciel foi uma
figura exponencial. Inclusive apresentou ~qu.i,. e~ Assim falou Lysâneas Maciel.
1971, um importante projeto sobre proteção Judlclána Sr. Presidente, acredito que a melhor homena-
imediata aos presos e detidos. gem que podemos prestar a Lysâneas Maciel e a ~ua

Foi ele, sem dúvida, alguém que sempre soube memória é palmilhar o caminho desses seus enSln8-
mobilizar suas energias e suas forças na defesa dos mentos. Este, sem dúvida, é o caminho por meio do
direitos humanos e na luta indormida pela democra- qual melhor poderemos servir o nosso povo e a nossa

Pátria.
cia. Muito obrigado.Em 1976, em um discurso intitulado "Basta",
que marcou época nesta Casa, S. Ex8 protestou de O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
forma afirmativa contra a cassação de seus colegas revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu-
de bancada Amaury MOller e Nadyr Rossetti. Três tados, hoje, a Comissão de Desenvolvimento Urbano
dias depois desse memorável discurso, teve seu e Interior encaminhou ao Presidente desta Casa e ao
mandato cassado. Mas, com a anistia, retornou a esta Presidente da República o relatório da Conferência
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Nacional de Saneamento, realizada nos dias 21 e 22
de outubro de 1999, quando importantes questões a
respeito do abastecimento de água, do serviço de
esgoto e da coleta de lixo foram levantadas.

É importante que a Câmara e o povo brasileiro
conheçam algumas das principais deliberações des
sa conferência, a fim de que possamos fazer impor
tantes encaminhamentos para o setor. Uma delas é a
gestão do serviço de saneamento, sobre a qual reafir
mamos o caráter municipal, público e autônomo. A
conferência foi claramente contra a privatização do
setor. O setor de saneamento e de saúde pública não
se adapta à lógica do lucro e à ganância dos grandes
grupos econômicos que fizeram as privatizações no
Brasil, principalmente no setor elétrico e de telefonia.

Outra importante deliberação foi a definição de
que esta Casa, juntamente com o Poder Executivo,
tem de criar uma política nacional de resíduos sóli
dos. Em nosso País, mais da metade do lixo não é co
letado, e, dessa metade coletada, 80% não têm o
destino final adequado. Essas foram algumas das de
liberações, e esses dados precisam ser trabalhados.

O saneamento no Brasil é financiado pelo Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço, pelo Orçamento
e pelas contrapartidas municipais e estaduais, pois o
FGTS está contingenciado por uma resolução do
Conselho Monetário Nacional. De acordo com os da
dos do Siaf, de 13 de novembro de 1999 - vamos ficar
impressionados com os números -, dos 714 milhões
de reais destinados ao saneamento, no Orçamento
de 1999, até hoje foram pagos 34 milhões, ou seja,
4,6%. Só para dar um exemplo aos deputados, as
verbas previstas para o sistema de abastecimento de
água, elemento essencial para a saúde pública, eram
de 104 milhões, mas até agora foram destinados so
mente 3 milhões de reais.

Com esse nível de liberações para o saneamen
to, o Governo cria uma situação delicadíssima para o
setor e aponta como única saída a questão da privati
zação. São contingenciados o Fundo de Garantia, as
verbas da União, e conseqüentemente não há dinhei
ro para o saneamento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a situação é ex
tremamente grave. Quando o Sr. Fernando Henrique
Cardoso faz isso, está matando pessoas lá na ponta,
porque não há água, não há esgoto, e há muito lixo
espalhado pelo País. Esta é a realidade. Estamos evi
tando gastar 2 bilhões de reais com o saneamento.
Estamos pagando a essa agiotagem internacional, de
juros, emtorno de 100 bilhões de reais, mas não há 2
bilhões para o saneamento.
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Não nos podemos calar. Espero que com a au
diência que se está procurando fazer com ~ Presiden
te Fernando Henrique Cardoso - por intermédio do
Sr. Secretário-Geral da Presidência, Aloysio Nunes
Fe~reira - consigamos convencê-lo de que, além de
~aud~ e de qualidade de vida, o saneamento geraria,
ImedIatamente, milhões de empregos no País.

É este o apelo que fazemos, diante deste grave
quadro. Chegamos ao final do ano, e as verbas desti
nadas ao saneamento estão contingenciadas. Ape
nas 4,6% foram liberadas, o que mostra irresponsabi
lidade. O mesmo acontece com o FGTS, cujos recur
sos também estão contingenciados.

Acredito que ainda é tempo de redirecionar este
Governo, do ponto de vista dos investimentos em sa
neamento.

Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, funcionários, em rápidas palavras, faço um re
lato sobre o que aconteceu nos Estados Unidos por
ocasião da Rodada do Terceiro Milênio da OMC, de
30 de novembro a 4 de dezembro.

Quero deixar registrados, nesta Casa, minha
posição política e o que presenciei. A tentativa de ins
ta/ação da Rodada do Terceiro Milênio foi frustrada
pelas imposições políticas dos Estados Unidos e da
Europa, em total desrespeito aos países em desen
volvimento. Por meio desse organismo, esses países,
cada vez mais, concentram renda, espoliam os paí
ses em desenvolvimento e detêm o mercado para
seus grandes produtos, destruindo as outras nações.

Chamo a isso de poder das metrópoles. Mais de
50 mil pessoas, de várias entidades - em torno de se
tecentas ONG e sindicatos -, foram para as ruas ma
nifestar-se contra a Organização Mundial do Comér
cio, organismo que oprime os países em desenvolvi
mento, no sentido de que mude sua política. Nunca
vimos um policiamento tão grande nas ruas. Só não
houve morte, como acontece no Brasil. A repressão
aos manifestantes foi violenta, para que o Governo le
gítimasse os Ministros dos Estados Unidos. O Gover
no BíII Clinton decretou toque de recolher, ou seja, to
dos aqueles que ficassem na rua poderiam ser pre
sos, o que de fato aconteceu com mais de quatrocen
tas pessoas, conforme notícias dos jornais. A polícia
usou bombas de gás lacrimogêneo, pimenta, borra
cha e outros instrumentos de repressão, na noite em
que foi decretado toque de recolher para reprimir ma
nifestações contra o poder imperialista.

Os países em desenvolvimento, entre eles o
Brasil- .embora Fernando Henrique Cardoso não te-
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nha enxergado isso -, não fazem parte da negocia- plesmente reconhecendo uma antiqOíssima tradição,
ção. De fato, são coadjuvantes, porque quem decide com as solenidades e a história da devoção a Maria
são os países do Primeiro Mundo, que têm poder eco- Imaculada sendo muito mais antiga em todo o mun-
nômico e impõem regras internacionais aos demais do, datando do século VIII no Oriente, desde o século
países. O Brasil precisa ir para as negociações de ca- IX no Ocidente e introduzido no calendário romano já
beça erguida. Não pode cair no ridículo de fazer o que no século XV.
lhe foi determinado por essas forças do poder econô- Ao celebrarmos o Dia da Padroeira, comemora-
mico, como desregulamentar a economia, privatizar mos hoje, em Dourados, o dia da inauguração da pri-
nossas empresas, abrir nossa economia ao capital in- meira capela, construída em 8 de dezembro de 1925,
ternacional e esperar outra determinação do Presi- consagrada a abrigar a imagem da santa padroeira
dente BiII Clinton. É ridícula esta posição do Governo Maria Imaculada, que foi trazida da França e doada
brasileiro, não preservando a nossa soberania diante pelo major Afonso de Oliveira Mello.
dessas potências. Antes de ser levada para o local onde seria de-

É preciso articular o Mercosul, buscando mais positada, a imagem da santa ficou uns meses na casa
força na América Latina, para se contrapor a esse blo- do major Manoel Pompeu Capilé, até o término da
co econômico imperial que vem destruindo a nossa construção da capela, que cerca de um ano depois
produçêo, a nossa economia e a nossa soberania, recebeu a bênçêo do padre s.alesiano João Giardelli,
sem levarem conta o nosso mercado e o nosso povo. que também lançou a pedra fundamental para a

O recado do Presidente norte-americano, BiII construção do futuro templo, iniciada por iniciativa de
Clinton, para os americanos foi no sentido de que uma comissão constituída, segundo dados históricos,
eles, que representam 4% da população e produzem por Januário Pereira de Araújo, João Rosa Góes, So-
22% da riqueza do mundo, devem aumentar sua fatia fia de Castro Batista, Genoveva Capilé, Balbina Pere-
no mercado. O que querem é mercado; o resto que se ira de Carvalho e Antonio Capilé.
vire. Segundo registros históricos, no ano de 1909

Sr. Presidente, é bom que o Congresso Nacio- surgiu a idéia de fundar o Patrimônio das Três Padro-
nal comece a discutir essas questões, porque, se o eiras, nome inspirado na existência de três cruzeiros:
Congresso europeu e o americano, principalmente, o de Santa Rita de Cássia, que fica na rua Coronel
não estiverem de acordo com as posições dos outros Ponciano - hoje paróquia Nossa Senhora de Fátima;
países, rejeitarão as negociações internacionais, o de Santa Catarina de Sena, na Rua Cuiabá e o da
como fizeram na Rodada do Uruguai. Convém lem- Imaculada Conceição, na Avenida Marcelino Pires,
brar que nós nunca fomos chamados a tomar posição atual São José.
nas relações internacionais. No ano seguinte, Marcelino Pires doou 4 mil

Precisamos valorizar o Parlamento. E o Parla- hectares para a formação do Patrimônio das Três Pa-
mento brasileiro precisa valorizar o Brasil, lutar pelas droeiras, em que Januário Pereira de Araújo constru-
mudanQ8s nas relações internacionais, pela sobera- iu, em 1911, a primeira casa.
nia do nosso País. Devemos ter uma atitude audacio- O povoado, surgiu com a denominação de São
sa, pensando no Brasil e nos direitos do nosso povo. João Batista de Dourados, Vila das Três Marias e
Vamos copiar dos americanos o que eles têm de bom: Alvorada.
o respeito ao próprio país. E vamos brigar para que Em 1913 foi elevado a Distrito de Paz com o
possamos ser ouvidos, ter autonomia e participar das nome de Dourados, figurando na divisão territorial
decisões. como pertencente a Ponta Porã, sendo desmembra-

o SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun- do em 1935, quando tornou-se município autônomo
eia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrllS e Srs. política e administrativamente.
Deputados, ocupo esta tribuna para registrar a cele- Em 3 de outubro deste mesmo ano o Bispo de
bração, hoje, do Dia da Padroeira de Dourados, no Corumbá, D. Vicente B. M. Priante, fundou a paróquia
Mato Grosso do Sul, Imaculada Conceição, com as da Imaculada Conceição de Dourados, desmembra-
comemorações alcançando seu ápice às 19h com a da da paróquia São José de Ponta Porã, cuja criação
Missa· Campal na Praça Antônio João, quando são 's6 chegou ao conhecimento da comunidade cerca de

. esperados milhares de fiéis. oito meses depois, dada a indisponibilidade, à época,
O dogma da Imaculada Conceição foi proclama- de padre para assumir a nova paróquia.

do' solenemente por Pio IX em 8 de dezembro de Já em 1938 a paróquia de Dourados foi confiada
1854, não introduzindo novidade alguma, mas sim- aos Franciscanos, com Frei Higino Latteçk sendo o
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primeiro vigário residente em Dourados, à época com
cerca de quinze mil habitantes.

Com o passar dos anos surgiram, então, novas
comunidades que se desmembraram da antiga paró
quia Imaculada Conceição, que abrangia todo o Mu
nicípio de Dourados, surgindo as paróquias de Nossa
Senhora de Fátima, São José Operário, Bom Jesus,
São João Batista e Santa Terezinha.

Já em janeiro de 1996, os padres franciscanos
devolveram a paróquia aos cuidados do Bispo Dioce
sano, assumindo provisoriamente a paróquia da Ima
culada Conceição o Padre Diocesano, José Marcos
Carpes Vargas, empossado pároco em fevereiro de
1996.

Quero ainda, Sr. Presidente, registrar a come
moração pela comunidade paraguaia de Dourados,
do Dia de Nossa Senhora de Caacupê, santa padroe
ira do Paraguai, com 'missa regionalista organizada
pela Casa Paraguaia, e importante por manter a cul
tura e a integração dos diferentes povos que com
põem o nosso estado.

~ louvável, Sr"" é Srs. Deputados, a integração
de paraguaios e douradenses em torno da tradição
de veneração à Bem Aventurada Virgem Maria, pre
servada da nódoa do pecado original, por privilégio
único de Deus e aplicação dos merecimentos de seu
divino filho, desde o primeiro instante de sua concei
ção.

Encerro, Sr. Presidente, com as palavras que
Nossa Senhora mandou cunhar em uma medalha
com a efigie da Imaculada, ao aparecer em 1830 a
Catarina Labouré: "Maria Concebida sem pecado,
rogai por nós".

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, tomamos, hoje, a palavra para homenagear
Indaiatuba, a progressista cidade do nosso Estado de
São Paulo pelos seus 169 anos completados neste
dia 9 de dezembro. Saudamos a sua história, constru
ída com amor e dedicação, no labor conjunto de seus
filhos, que, com justificado orgulho, a vêem crescer e
prosperar. Cabe, também, neste momento, registrar o
excelente trabalho que vem desenvolvendo o seu
Prefeito, Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, cujas quali
dades de homem público, empreendedor e criativo,
são fator inconteste na dinamização das ações impul
sionadoras do progresso que se observa naquele mu
nicípio. Orienta-se o Executivo municipal por uma al
ternativa diferenciada de governo em que a unicidade
de poder se dá mediante a busca da unidade do cole
tivo e da participação ampla, respeitadas, porém, as
diversidádes individuais e a pluralidade de grupos

ideológicos, como ponto de partida para a construção
de um projeto coletivo - como adequadamente o as
sinala o bem elaborado dossiê "Indaiatuba, ontem,
hoje e amanhã", preparado pela Assessoria de Co
municação Social daquele município, que visa a for
necer, a todos aqueles que, quer como simples visi
tantes quer como investidores, buscam informar-se
sobre a região.

Hoje, convivem em harmonia e em estreita ali
ança e colaboração duas Indaiatubas: de um lado, a
Indaiatuba tradicional, de características nótadamen
te interioranas, com sua população formada pela
mescla de imigrantes alemães, suíços, japoneses e
árabes, que se dedica ao comércio e serviços, a in
dústrias têxteis e mecanico-metalúrgicas e à agricul
tura; de outro, a nova Indaiatuba, de massa operária
migrante, constituída, notadamente, de paraenses e
paulistanos, aberta aos diversos segmentos do co
mércio, serviços e indústrias, que acorreram à regiào
de modo acelerado; da pecuária e da agriCUltura em
transformação; do retalhamento de antigas fazend~s

em chácaras, sitios de recreio e loteamentos residen
ciais; das estradas rurais pavimentadas; da valoriza
ção da terra; do fortalecimento da classe média citadi
na e da expansão urbana ao longo da rodovia SP-75.

Com seus 150 mil habitantes, localizada em
ponto privilegiado, dispondo de moderno sistema ro
doviário e ferroviário, com acesso fácil aos prinéipais
pólos industriais e comerciais do Estado de São Pau
lo, Indaiatuba figura entre as principais cidades pau
listas.

A infra-estrutura instalada permite a instalação
de grandes empresas. E é, exatamente, o que vem
ocorrendo. Seguindo o exemplo da Toyota, que cons
truiu seu parque fabril no município, e da Moto Honda,
que nela instalou um Centro Educacional, outrasertl
presas estão buscando a cidade e formando um novo
parque industrial.

Seu desenvolvimento acelerado, entretanto,
não tem prejudicado a qualidade de que desfrutam os
seus habitantes. A educação e a assistência à saúde
vêm recebendo atenç<!io especial. Um plano de saú
de, ousado e prático, foi instalado no municipio e a di
ligência da atual administração municipal solucionou
as dificuldades envolvendo as obras do Hospital Au
gusto de Oliveira Camargo. Um ônibus, doado à Pre
feitura pela Viação Cidade do Sol, adaptado como
Unidade Móvel de Saúde equipado com consultório
médico e dentário completo, sala para cursos, com
capacidade para dezesseis pessoas, vem atendendo
os habitantes dos bairros periféricos e da zona rural
do município.



Brito lembra Chatô

Tanto no seu discurso de improviso à tarde na
Assembléia, como também no discurso previamente
elaborado para a noite em Campina Grande, o supe
rintendente dos Associados na Paraíba, Marcondes
Brito, fez questão de ressaltar que, apesar da ocupa
ção com seu complexo de comunicação no sudeste
do país, o jornalista Assis Chateaubriand. sempre de
dicou especial atenção aos veículos que fundava na
Paraíba.

"Foi assim que aconteceu há 50 anos, exata
mente em 8 de dezembro de 1949, quandoo acompa
nhado de outros dirigentes dos Associados, Chatea
ubriand esteve em Campina Grande para inaugurar a
Rádio Borborema", frisou Brito, ao lembrar que ao
lado da Rádio Tabajara, a aniversariante campinense
são hoje, sem sombra de dúvida, as mais tradicionais
emissoras de rádio do estado.

"Detentor de uma inteligência invejável, - e
sempre imaginando chegar mais perto de ~ua Paraí-
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Cinqüenta mil alunos são atendidos por 85 es- Campina Grande, convocada pela Câmara dos Vere-
colas, que compOem a rede pública e a rede particu- adores e ocorrida na sede da Federação da Indústria
lar. São quinze escolas de 1° e 2° graus pertencentes e Comércio do Estado, onde Brito também foi particu-
à rede pública. Na rede municipal, são 23 escolas mu- larmente homenageado com o título de cidadão cam-
nicipais de educação infantil, além do Colégio Técni- pinense.
co da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, As solenidades de ontem foram puxadas pelas
do programa de Educação para Jovens e Adultos, comemoraçOes do aniversário da Rádio Borborema
das classes para crianças especiais e do Telecurso que exatamente hoje, 8 de dezembro, completa 50
de 1° e 2° graus. anos no ar e a serviço sobretudo de Campina Grande.

Além das escolas públicas, conta Indaiatuba Além de Brito, Cecília Fonseca (diretor administrativo
com 57 escolas particulares. Entre elas, escolas de e financeiro), Alexandre Malteze (diretor comercial) e
idiomas, cursos de ensino pré-vestibular, computa- Marcelo Antunes (gerente administrativo dos Associ-
ção, cursos profissionalizantes, escolas do Sesi e um ados em Campinas) também estiveram em ambas as
centro profissionalizante do Senai. Para o ensino de solenidades.
3° grau, a população conta com o Curso de Adminis- Na Assembléia, por meio de Marcondes Brito, a
tração de Empresas da Opec e com o Curso de Se- Rádio Borborema recebeu o diploma de Honra ao
cretariado e Automação de Escritório da Fatec-ID. Mérito do Poder Legislativo, oportunidade em que

Outro ponto que gostaríamos de ressaltar é a também foi tema de vários elogios em discursos que
extraordinária melhoria dos serviços de segurança começaram com o do deputado estadual Rômulo
pública, que propiciam à população maior tranqüilida- Gouvêia, autor do requerimento da sessão especial.
de. Já nos primeiros meses da atual administração, Presidida pelo deputado Nominando Diniz, pre-
as estatrsticas da Secretaria de Defesa Social regis- sidente da Casa, a sessão contou com as presenças
traram a diminuição de 50% nos furtos de veículos, também do desembargador Nestor Alves, represen-
resultado do trabalho desenvolvido, com mais guar- tando o Poder Judiciário; do secretário de Comunica-
das e viaturas nas ruas, vinte e quatro horas por dia. ção, Itamar Cândido, representando o prefeito Cáss~o

SI'"" e Srs. Deputados, um belo trabalho vem Cunha Lima de Campina Grande; do subsecretárro
sendo desenvolvido em Indaiatuba e estamos certo de Finanças, italo Araújo, representando o Governo
de que o amor pela terra natal, o desejo de participar, do Estado; deputados estaduais, o presidente da Câ-
o vigor e a determinação em vencer desafios, de- mara, Manoel Ludigério, e outros vereadores de
monstrados pelo povo, no que se apóia o Prefeito Re- Campina.
ínaldo Nogueira Lopes Cruz, asseguram a Indaiatuba
a concretização de um futuro próspero e feliz.

A todo o povo de Indaiatuba, as nossas mais
sinceras felicitaçOes!

O SR. CARLOS DUNGA (PMDB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, registro nos Anais
da Casa artigos publicados hoje pela imprensa parai
bana sobre o aniversário da Rádio Borborema, per
tencente ao Diário dos Associados. Este aconteci
mento ocorreu na cidade de Campina Grande.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

AL HOMENAGEIA OS ASSOCIADOS

Ademilsom José, Repórter

A Rádio Borborema e todo o complexo de co
municação dos Associados por intermédio do seu
superintendente na Paraíba, o jornalista Marcondes
Brito foram alvo de duas homenagens no dia de on
tem. 'A primeira foi à tarde em sessão esp~cial na
Assembléia Legislativa e, a segunda, à nOite, em
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ba - ChatO escolheu Campina Grande como ponto de não cremos que tal situação ocorra única e exclusiva-
apoio do seu conglomerado", testou Marcondes Brito. mente no Estado da Paraíba. Não acreditamos que

Além dos serviços como veiculo de informação, apenas no Estado da Paraíba, repito, aconteça esse
a Rádio Borborema, conforme Marcondes Brito, tam- tipo de negociação, ou melhor, de negociata, quando
bém pOde contribuir para a revelação de grandes ar- se trata de saldar a dívida ativa das empresas.
tistas paraibanos, entre eles, Marinês, Genival Lacer- Queremos, portanto, saber como a Receita
da e vários outros, inclusive muitos alguns mais re- Federal trata a dívida ativa das empresas, e - claro -
centes como é o caso da cantora Elba Ramalho. vamos dar destaque para os fatos denunciados. Afi-

O superintendente Marcondes Brito aproveitou nal de contas, não é possível aceitar que situação
seus discursos também para dar boas noticias a res- como essa não resulte, pelo menos, na demissão dos
peito dos Associados em geral e em particular da servidores diretamente envolvidos e na punição das
emissora aniversariante, disse que sob autorização empresas que estão promovendo a sonegação.
do Ministério das Comunicações, muito em breve o No entanto, sabemos que, em tais situações, é
complexo associado paraibano estará ampliando a comum punir-se o servidor corrompido, não o corrup-
potência da Rádio Borborema. toro Neste País não há punição para os corruptores.

Em nomes dos demais diretores, Brito agrade- Há algum tempo, imaginávamos que eles seriam pu-
ceu as homenagens mas foi lembrando ser filho de Li- nidos, mas parece existir, como regra, a idéia de que
vramento no Cariri par,aibano que aproveitou a opor- corromper é permitido, mas quem for corrompido
tunidade para especial agradecimento à Câmara pelo deve ser punido.

titulo de cidadão campinense. Com relação ao caso específico da Paraíba, o
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a Procurador da Receita Federal no Estado - uma au-

palavra pela ordem. toridade que, portanto, não iria prestar falsas informa-
o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - ções - afirma que no mínimo seis servidores e cem

Peço permissão ao nobre Deputado para informar empresas estão envolvidos.
que ainda há oradores inscritos para falar no Peque-
no Expediente - e faltam apenas quatorze minutos Queremos a punição tanto dos corruptores quan-
para o término do Pequeno Expediente, quando to- to dos corrompidos, porque não podemos aceitar essa
dos terão oportunidade de dar seu discurso como situação.
lido. Estou encaminhando pedido de informação à

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, como Mesa, solicitando que apresentem o nome dessas
abriu-se úm precedente, queria aproveitar a oportuni- cem empresas e dos seis servidores. E o pedido vai
dade, mas terei prazer em esperar. além disso: pretendemos saber da situação em âmbi-

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT _ PB. Sem re- to nacional, ou seja, quais são as empresas do País
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa- que devem à Receita Federal. Precisamos saber
dos, os jornais do meu Estado, a Paraíba, noticiam isso.
hoje, em manchete, rombo na Receita Federal da- Sei que existe o chamado sigilo fiscal, mas, em-
quele Estado. Fala-se de mais de cem empresas que bora as informações venham de forma confidencial,
estavam atuando em conluio com funcionários da Re- elas terão de vir. Não podemos aceitar que a farra
ceita Federal e que transformavam dívidas em núme- com o dinheiro público continue acontecendo. Muito
ros insignificantes. Em muitos casos, para mascarar o menos podemos aceitar que a Receita Federal, de-
processo fraudulento, transformavam essa dívida em tentora dessas informaçOes, não faça o que deve fa-
uma espécie de perdão concedido pela Receita Fe- zer legal e constitucionalmente: criar os mecanismos
deral, tudo feito de forma ilegal. que façam com que esse dinheiro seja arrecadado.

Foi instaurada uma comissão para desvendar Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a situação
essa situação e ela já chegou a algumas conclusões. denunciada na Paraíba é muito grave. E precisamos
Os jornais de hoje divulgam que ainda há um rombo saber se ocorre apenas naquele Estado. Acho muito
imensurável, no entanto, não apontam os nomes das difícil que isso esteja ocorrendo única e exclusiva-
empresas e criam suspeição de todas as empresas e mente, repito, em uma só Unidade da Federação. Se
servidores daquele órgão. É claro que não podemos assim for, que a punição aconteça, mas é imperioso
concordar com a permanência dessa situação. que se averigúe a ocorrência de tais fatos em todos

Primeiro, estamos encaminhando um pedido de os demais Estados. Por isso, encaminhamos o pedi-
informações acerca da sonegação neste País, pois do de informação.



Espero que os Srs. Deputados defendam os es
tados, os municípios, a saúde, a educação e votem
contra o Fundo de Estabilização Fiscal, logo mais à
tarde ou início da noite.

Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Deputados,
já estamos encerrando mais um ano de trabalho e, ao
mesmo tempo, mais um século, um milênio. Estamos
constantemente nesta Casa de leis denunciando da
tribuna os problemas sociais que afligem nossa popu
lação, como também - e esta é uma função inerente
ao Poder Legislativo - fiscalizando os atos do Poder
Executivo.

Hoje, quebrando o protocolo e até mesmo nos
sa finalidade maior, não venho fazer denúncias, mas
propor um Programa de Combate à Evasão e Repro
vação Escolar. Tenho apenas cinco minutos na tribu-
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem Acreditamos ter ficado muito tênue a vinculação pelo
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Depu- Governo Federal, mas o pior está acontecendo ago-
tados, venho hoje à tribuna abordar dois temas: o pri- ra. Esse projeto foi aprovado na Câmara Federal por
meiro deles é relativo ao projeto que, infelizmente, on- mais de 420 votos, e o Senador Antonio Carlos Maga-
tem o Senado Federal aprovou. Esse projeto, que se- Ihães, juntamente com a bancada do Partido da Fren-
guramente em nada contribui para a consolidação da te Liberal no Senado Federal estão impedindo a sua
democracia no nosso País, já havia sido aprovado votação naquela Casa do Congresso Nacional, dei-
também por esta Casa. Trata-se da proposta por in- xando a saúde brasileira desassistida da melhoria mí-
termédio da qual os Srs. Parlamentares anistiaram as nima que os recursos decorrentes da aplicação dessa
multas decorrentes da aplicação da Lei Eleitoral du- emenda proporcionaria. E isso é inadmissível, inacei-
rante os últimos dois pleitos eleitorais, inclusive em tável.
benefício próprio. Gostaria de ver todos os Deputados do Partido

É evidente que qualquer um de nós tem sensibi- da Frente Liberal que, nesta Casa, votaram a favor da
Iidade para perceber correta a crítica, pelo menos à matéria usarem este microfone e esta tribuna para
parte da Lei Eleitoral votada por esta Casa - e, na exigir publicamente uma explicação do Presidente do
época, eu não era Deputado. Mais evidente ainda é o Senado Federal e demais Senadores do Partido da
fato de que é totalmente inaceitável, do ponto de vista Frente Liberal.
dos preceitos democráticos da Constituição, do Esta- Sr. Presidente, hoje, à tarde ou à noite, esta
do de Direito e do Brasil digno que queremos constru- Câmara Federal vai votar o Fundo de Estabilização
ir, que os Srs. Deputados, contra o meu voto, contra o Fiscal, inventado - como o Fundo Social de Emergên-
voto do Partido dos Trabalhadores, tenham aprovado cia, que nunca foi social, nem de emergência - em
uma anistia, ou, mais bem intitulada, uma au- 1994. Os recursos desse Fundo, Sr. Presidente, Sr"' e
to-anistia. Sobre isso, tenho dito, como exemplo, que Srs. Deputados, são retirados dos Municípios e dos
é mais ou menos como se os motoristas do Brasil pu- Estados numa verdadeira apropriação indébita por
dessem votar uma lei que os auto-anistiassem das parte do Governo Federal. São retirados recursos da
multas que estão recebendo por conta da aplicação saúde, da educação e das políticas sociais, para a
do Código de Trânsito Brasileiro. sustentação de uma polltica suicida, por intermédio

É claro que vou lutar politicamente para que o da qual o nosso País pratica a maior taxa de juros do
Presidente da República vete esse projeto e para que planeta.
as duas Casas Legislativas mantenham esse veto, Dizem que os juros altos são um problema mun-
porque, na minha opinião, é um verdadeiro escândalo dial. Digo que não são, porque os outros países do
o projeto que anistia partidos políticos e candidatos mundo não pagam o absurdo de juros praticado pelo
das multas aplicadas durante as últimas eleiçoes. Brasil, o que este ano vai consumir 100 bilhões de re-

Evidentemente, pode-se questionar - e concordo ais.
com isso - que em muitos houve discriminaçOes na
aplicação das multas, mas o caminho a seguir é o de
corrigir e lutar contra as discriminaçOes, alterar a lei, e
jamais, porém, deveria a Câmara dos Deputados votar
uma auto-anistia.

O segundo tema que me traz à tribuna, Sr. Pre
sidente, interessa a todo o País, especialmente àque
les que esperam e lutam por um sistema de saúde pú
blica mais digno. Quero, deste plenário, fazer uma
pergunta ao Partido da Frente Liberal, que, segundo
informações, está impedindo a votação da emenda
constitucional que vincula recursos permanentes
para a área da saúde.

Empreendemos grande esforço junto ao Plená
rio desta Casa e fizemos, inclusive, um acordo em
que o Partido dos Trabalhadores abriu mão de diver
sos pontos que considerávamos fundamentais, para
aprovarmos a vinculação de recursos para a saúde.
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na, por isso não há tempo para transmitir-lhes todos
os dados estatísticos de que disponho sobre os mi
lhões e até bilhões de reais gastos na repetência e na
evasão escolar, sem contudo resolver o problema.

Com base em experiência que resultou em
96% de retorno às aulas de alunos evadidos no Mu
nicípio de Serra, proponho para o ano 2000 a cria
ção em cada Município da Comissão de Combate à
Evasão e Reprovação - COMCER. Todos os Pode
res - Executivo, Legislativo e Judiciário - dela de
vem participar.

Proponho a criação de um fundo municipal fi
nanciado com contribuições de empresários e entida
des. A partir dos conselhos de classe, criaremos con
selhos municipais de educação, cuja prioridade pri
meira seria levantar o número de alunos evadidos du
rante o ano de 1999. De posse desses dados no início
do ano 2000, termos condições de propor metas con
cretas para amenizar o problema da evasão. Estatísti
cas do Ministério da Educação já apontam 1 milhão e
200 mil alunos em idade escolar fora de sala de aula.

Essas ações seriam desenvolvidas da seguin
te forma. O Poder Judiciário, por intermédio do Jui
zado Especial Criminal, remeteria ofícios aos dire
tores de escola solicitando nome e endereço dos
alunos evadidos durante o ano de 1999. Diretores e
pais de alunos se reuniriam para descobrir as ra
zões da evasão.

Os recursos decorrentes da aplicação, pelos
Juizados Especiais Criminais, de penas alternativas
(doações de cestas básicas) a adultos que pratica
rem violência, ação ou omissão, além de delitos de
pequeno potencial ofensivo e contravenções penais,
irão compor o Fundo de Combate à Evasão e Repro
vação Escolar. A Secretaria de Educação teria como
competência administrar a União dos Conselhos de
Escola.

Sr. Presidente, requeiro a V. Ex" a publicação na
íntegra deste Programa de Combate à Evasão e Repro
vação Escolar. Precisamos divulgar para todo o País o
exemplo concreto de que não adianta apenas discursos
e propostas, mas ação integrada e organizada.

Todos os municípios devem colocar em prática
esse programa.

PROGRAMA A QUE SE REFERE A
ORADORA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRÓ ESCOLA

SERRA - ES, 1999

PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Sérgio Alves Vidigal

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Márcia Lamas Silva

SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Eliete Rodrigues de Souza

COMCER - COMISSÃO DE COMBATE À EVASÃO
E REPROVAÇÃO

- ELIETE RODRIGUES DE SOUZA

- MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARQUES

- PAULA TERESA LOSS

- ALBERTO TERRA PISSARRA

- PATRICIA L1TTIG MARGOTTO

- CLAUDETE DAS GRAÇAS DAL'COL SANTANA

REDAÇÃO

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARQUES

MARLI CHAVES BOLZAN PIROVANI

PATRICIA LITTIG MARGOTTO

"A escola dá certo quando o aluno
aprende e é feliz."

Bernardo Toro

Apresentação

Existe hoje, no Município de Serra, um número
significativo de alunos que não logram êxito nos estu
dos, concorrendo assim para um acentuado aumento
nos índices de evasão e reprovação no município.

Com a convicção de que é preciso assumir uma
atitude diversa em relação a esta realidade para que
este quadro se reverta, a Secretaria de Educação de
Serra, estabeleceu a meta de reduzir no máximo a
8% o índice de evasão e reprovação escolar e criou o
Programa de Combate à Evasão e Reprovação Esco
lar - PRÓ-ESCOLA, cuja coordenação e implementa
ção está a cargo de uma comissão composta por
membros do Órgão Central com a participação dos
Conselhos de Escola, Comunidade Escolar e a socie
dade em geral.

Por acreditar que os programas de combate à
evasão e reprovação escolar devem considerar os fa
tores intra e extra-escolares é que esta secretaria es
tabeleceu parcerias com segmentos da sociedade, a
saber: Poder Judiciário, empresas e associações co
munitárias.

Assim sendo, a Prefeitura Municipal de Serra fir
mou convênio com o Poder Judiciário do Estado do



Objetivos

GERAL
• Reduzir os indices de evasão e reprovação es

colar no máximo a 8% no ano de 1999.
ESPECiFICOS

• diagnosticar os indices dos rendimentos e
evasões escolares durante o ano letivo;

• realizar seminários regionalizados bimestrais
para apresentação e análise das ações executadas
nas unidades de ensino, com vista a minimizar as per
das escolares e possibilitar troca de experiências;

• envolver os Conselhos de Escola nas ações
do Pró-Escola;

• Realizar Conferência Municipal de Educação
dos resultados obtidos, por unidade de ensino.

Estratégias

• Redução de 17,04% (1998) para 8% (1999)
dos indices de evasão e reprovação escolar, confor
me meta estabelecida no Plano de Ação da Secreta
ria de Educação - 1999;

• criação da Comissão de Combate à Evasão e
Reprovação - COMCER, para coordenar e imple
mentar as ações relacionadas ao objetivo geral do
Pró-Escola;

• estabelecimento de uma parceria entre a Pre
feitura Municipal de Serra/Secretaria de Educação,
Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual/I Jui
zado Especial Criminal de Serra, para criação do Fun
do de Combate à Evasão e Reprovação Escolar;

• realização do I Encontro da UCES - União dos
Conselhos de Escola de Serra para apresentação do
Plano de Ação da Secretaria de Educaçao e do Progra
ma de Combate à Evasão e Reprovação Escolar com a
presença de diretores, presidentes dos conselhos de
escola, pedagogos e professores do órgão central, au-

Justificação

Nas últimas décadas a educação passou a ter des
tacado papel socioeconômico devido às mudanças tec
nológicas e cientrficas que estão ocorrendo em todo o
mundo. Concomitantemente são detectados em vários
paises grandes indices de evasão e reprovação escolar.

As perdas escolares, além dos problemas soci
ais que acarretam, trazem também grandes prejuizos
econômicos, tornando-se uma preocupação ainda
maior neste momento de crise financeira em nivel
mundial, por isso mais do que nunca faz-se necessá
rio gerir as polfticas públicas a fim de otimizar a apli
cação dos recursos públicos existentes.

Segundo dados da Unesco, uma taxa de 15%
de perdas na educação acarreta 21 % de acréscimo
no orçamento, significando assim um sensivel au
mento de gastos dos recursos públicos.

O fracasso escolar é atualmente um dos princi
pais problemas educacionais do Municipio de Serra.
Consideramos fracasso escolar a soma das evasões e
reprovações escolares, que vêm se acumulando ao lon
go dos anos/décadas (cf; tabela em anexo) e acarre
tando grandes perdas educacionais.

Os estudos estatisticos da Secretaria de Educa
ção de Serra registraram em 1998 uma perda escolar
de 17,04%, o que significa que de um total de 19.461
alunos matriculados 3.090 não obtiveram êxito (qua
dro geral em anexo). As perdas acumuladas nas últi
mas décadas de evasão e reprovação culminaram,
em 1998, com uma defasagem idade/série de 2 anos,
defasagem de 10.844 alunos.

O custo/aluno no ano de 1998 na Rede Munici
pal de Serra foi de R$822,OO. Se considerarmos 2
anos de defasagem, o investimento adicional foi da
ordem de R$3.832.920,24.

Estes gastos adicionais com as perdas escola
res poderiam ser investidos na melhoria do processo
ensino-aprendizagem, que se faz necessário e urgen
te neste momento de grandes transformações cientr
ficas, tecnológicas, sociais e econômicas.

É necessário entender o que isso significa para es
ses alunos. Sob a ótica da realização pessoal, da con5-
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Espirito Santo e o Ministério Público Estadual-I Jui- trução da auto-estima e de sua instrumentalizaçao para
zado Especial Criminal de Serra, com vista a comba- atuar como agente transformador da sociedade na qual
ter a evasão escolar no território serrano. tem lugar, e sob a ótica da otimização do uso do recurso

Não é uma tarefa fácil. Cabe a cada participante financeiro na área educacional, e mais, o que isto signifi-
pensar na construção coletiva da democracia, fazen- ca em termos de perda da possibilidade da escola muni-
do dessa oportunidade o momento polftico de plane- cipal oferecer mais qualidade de ensino.
jar, administrar e avaliar conjuntamente as ações, O Pró-Escola permite em sua metodologia o le-
com investimento certo na construção da escola idea- vantamento de dados de rendimento e evasão, o de-
Iizada por todos nós. bate na comunidade escolar para minimizar o proces

so e a apresentação conjunta dos resultados obtidos.
É o fazer consciente, onde todos somam forças com
autonomia em prol de uma meta comum: transformar
e prover o ensino básico com conteúdos próprios à
permanência e ao sucesso escolar.
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toridades da administração pública, Conselho Municipal
de Educação e entidades civis organizadas;

• solicitação às Unidades de Ensino de relação
dos alunos faltosos, conforme percentual previsto na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional bem
como o nome e endereço dos respectivos pais;

• intimação dos pais dos alunos faltosos para
orientação sobre o disposto no art. 246 do Código Pe
nai Brasileiro - Crime de Abandono Intelectual, pela
Doutora Herminia Maria Silveira Azoury, Juiza do I
Juizado Especial Criminal de Serra;

• realização dos Seminários Regionalizados
com a participação da comunidade escolar para a
apresentação dos rendimentos bimestrais e análise
das ações executadas nas unidades de ensino;

• assessoramento pedagógico às unidades de ensi
no, visando a melhoria dos rendimentos escolares, pelo
Departamento de Ensino da Secretaria de Educação;

• realização da Conferência Municipal de Educação
no inicio do ano letivo de 2000, para apresentação dos da
dos relativos ao 4° bimestre de cada unidade de ensino.

AÇÕES/COMPETÊNCIAS

I Juizado Especial Criminal

• Oficio do Poder Judiciário aos diretores solici
tando o nome dos alunos faltosos;

• celebração de convênio entre Prefeitura Muni
cipal de Serra, Secretaria de Educação e Poder Judi
ciário do Espirito Santoll Juizado Especial Criminal.

• reuniões com pais de alunos e diretores esco
lares para esclarecimentos sobre art. 246 do Código
Penal Brasileiro;

• imposição de penas altemativas (doações de
cestas básicas) a adultos que praticarem violência, ação
ou omissão, além de delitos de pequeno potencial ofen
sivo e contravenções penais, que serão destinadas ao
Fundo de Combate à Evasão e Reprovação Escolar.

Secretaria de Educação

• I Encontro da UCES - União dos Conselhos de
Escola de 8eITa para apresentação do Programa de C0m
bate à Evasão e Reprovação Escolar - Pró-EscoIa;

• Seminários Regionalizados Bimestrais;
• assessoramento Pedagógico do Órgão Cen

trai junto às unidades de ensino;
• entrega das cestas básicas após levantamen

to socioeconômico das famflias carentes cadastradas
pelos Conselhos de Escola;

• acompanhamento e avaliação do Pró-Escola;
• Conferência Municipal de Educação.

Unidades de Ensino

• Encaminhamento de relação de alunos falto
sos ao I Juizado Especial Criminal de Serra;

• planejamento, execução e avaliação de ações
de combate à evasão e reprovação escolar;

• participação nos Seminários Regionalizados;
• organização e entrega das cestas básicas às

famflias previamente cadastradas.

Conselhos de Escola

• Levantamento socioeconômico das famflias ca
rentes que serão beneficiadas com cestas básicas do
Fundo de Combate à Evasão e Reprovação Escolar;

• participação nos Seminários Regionalizados;
• acompanhamento da freqüência escolar dos

alunos faltosos;
• entrega das cestas básicas.

Avaliação
A avaliação terá uma função diagnóstica e será

desenvolvida:
• nas reuniões preparatórias para os Seminári

os Regionalizados;
• nas unidades de ensino quando da elaboração

das ações;
• nas visitas às famflias carentes;
• nas discussões dos Seminários Regionalizados;
• nos resultados obtidos bimestralmente.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

• Plano Decenal de Educação para Todos 
1994-2004;

• Programa "Todos por urna Escola para Todos" 
1996;

• Programa de Governo - Administração Antô
nio Sérgio Alves Vidigal;

• Plano de Ação da Secretaria de Educação 
1999;

• Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nO
8.069/90;

• Constituição Federal, art. 206, inciso VI e 208, § 3°;
• Lei Orgânica do Municipio de Serra - art. 206, § 2°;
• Código Penal Brasileiro - art. 246;
• Lei de Diretrizes e Bases Nacional - 1996.

ANEXOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

GESTÃO DEMOCRATICA PARTICIPATIVA

CONSELHO DE ESCOLA
SEMINARIOS REGIONALIZADOS - RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES - 1999

DIVISÃO POR REGIOES GIÕO-PEDAGOGICAS

Perfodo: 08111199 8 18111199
'1I1oCanll1l1':= hr=;;:g""=o."'::.r..:r.ng;;;,,,,"'ao:::;-"=,.--! GlbJnet. CME5

D. EM"'" DA!! Á<N
TOTAL S.rmntrto. r.glonallUdol

t EPG. SIo Matcoa 31 02 01 01 35

EPG. Dow>óoaIoI 3' O, 01 O, 01 35

3 EPG. .utlJlm Bela v.atI 31 03 01 01 01 37

r·,E:::P..:G:;..~o,a!:;""=.:::"""==~"=Ara=uto::"'---1~-::.3':"--r--:0~3:..--+_...;0::':'_-+_-=----<f_~0::.1_r-""':'-+_""':'-l-..:J<;~...jOATA: 11/11199

5 EPG CaseaLl 21 03 01 01 01 27

6 EPG. Pror-~ .... C. MIgueC 31 02 01 01 35

1-'7'-tE:::PG..::;..:.;p-=c:.f:.:--= +_....:.2,:..-_1_-:°::2"--+-...;°::.:,--+--=--1f-..:0c:.l-1_.....:.--I-.....:.-1_~2::.3--lLOCAl.

e EPG. Joio CaIl'nOn 21 02 01 01 01 25

ELlETE

1-----+ la Cen4to Ed. Pr"ES(::(Nr MOnIca 22 03 25

3 EPG. Sc~~ 31 03 01 O, 3&

1 EPG. OtnonIh P.,... &rcekJI 30 03 01 01 01 36

J---=.~E:::P:::G:.;A:::l!ontl<:==::..:::V....~=----+_-.....:.-.....;f_-=--_t-.....:0c:.t-+_....:..--f_.:::02:.--+_=---+-=--+...:::03~LOCAl:
5 EPG. Prol, lUl% BaPllttl 29 05 02 01 02 39

••

20

r''--fE'''P.;:S.;:G..;~===.;:C..;L'''ona=_==t__OO=_ _+-..:0::2--+-..:0:.;'-_+----;-.;:0:.2_1___t-...;..~I_-=es:...-iDATA:oetl1.w

2 EPG.ConnadaPI1lNP,~ 37 DJ 01 01 02

~2'-fE:::P:::G~.Ol<woa::::::~-~~:..___-f_ __'3::.:'__f_--.:oe::....-t-.....:o:.:.'_+-.....:.-_1_.:::0.:.'~f-....:..-r-....:..---1f_.:::39~DATA: 11l/11/99
3 EPSG. Manoei Cat10S de MQnd.I 53 05 01 01 02 fS2

r''--fE",PG..:;;...kma;;.;;.;::.;0uk:a=:... +__3:;.;''-_I_--'04:.;....-+_--'O:.;1-_+--0:;.;''--;-.;:0:.2-r--t--~1_.;:3g::....-iLOCAl: EPSG Gav. c.nas
1-'5'--fE",P.;:G..;.Jano=:;.;.:.f:.""=. +__3:;.;1'-_r__'04:.;...._+_--'O;;;2-_+----;-.;:0.:..'-r --t--__iI-.;:3I::....iUocl......,g

20 PATRICIA

I
>
13

w;:
C w
oW:i:
!/luC z-'ct

15 Pr"ESCCIat Atn6kIi Pertn 20 20 ALBERTO

1 EPG AUOUSIO Ruschl 21 03 01 01 02 28

02o,03315 CcnltO Ed, Dr H~ Ferraz

1-'·4E::P:.::G:..M=IOn="':.::\IleKJO=:.:..=R::;.Z~...,.='-j__3::;':..__1_......:0::.--+-....:..-_+-......:--1--=0c:.' _l-....:.._t-"":"_f--=Jll::"'-1 lOCAl;

37

1-'2'--tE:::P..:G:....:.:Poa=,.~Go="":.:..'-- +_....::2.:..-_+_--'oe::...-+_--'O::2_-+-...:.01'-__i'-.;:0:.2_+___t-....:..-1_-=3:.9-;OATA~09I11199

3 EPG ucy Zull'tCII Nunes 27 OS 02 01 01 36

ct
z
ã:
~
ct
U

lO lO SOCORRO

f-'2'-fE"'P.;:G..;_=•.:..S<::;O;:;...="':..;Cas=..::...._-t_'-2:::9'-_I-__'04:.;...._t----'0;;;2_+__0:;.;1_-t_.;:0::..2_1-__t-_--11-.:;30=-j0ATA:t7/11199
3 EPG 5ao Qo.ogo 31 04 01 01 02 39

PAULA25o,o,

To 02

1 EPG Aurrnlna Coo'ea PUTlenle{ 21 D2 02 02 28

1-.'-fE"'P.;:G..;innI;;.;;.;::..;CJ::;euzo=:..;C"'..;.:R..;Co<!na==-t_'-2:;.;'__I-__'04:.;...._t-__'O:.;'_+__0:;.;'_-f_.;:0.:..'_1-__t-_--11-.;:33::....-jlOCAL;
5 EPG, Novo Honzorlte 21 01 01

ctz
ã:
~
ct
U

, EPG. leonor MtoueI Feu Rosa 27 03 01 01 01 33

..J

~
O
I
::::;

2 EPG~. Arnt4,. L. Barroso 20 03 01 02 26

:3 EPSG. Jultt. Mlrancla Freitas 2S 05 01 01 01 33

r.'-tE:::P..:G:....:.:P"""=..;.-'v::._=.::w:....::;..:::;..::.nD::.::....+_...:..,'-_l-__'O::5'--+_..;0:.;1_ _+_...:.0''--11--,0::..2_1__-t---l-;.:.7::0-;DATA: 10/11199

5 EPG Tanaedo d. Aim«tOa Nevo 21 02 02 01 26

fi EPG Prol. Naty~ E. MIranda 21 03 02 01 01 28

ct..J
z~
C::JNo::

CLAUOETE

DATA; 18111199

LOCAL: Atea Ven10

ROSANIA E CEUA

Obs.:

Todos os seminários 10na urbana t.rlc ~{clo's 1Bh
Samlnt,lo zona rul1ll la" Inicio •• 15h
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE COMBATE A EVASÃO E REPROVAÇÃO ESCOLAR
PRÓ ESCOLA

Nao N°de
Intimados Retomaram

.Retornaram
Cestas

08 08 03
02 02

24 24 17

Escolas

2 EPG. Altair Siqueira Costa
3 EPG. São Diogo

1 EPG. Aurenlria Correa Pimentel

5 EPG. Novo Horizonte
4 EPG. Irma Cleuza C. R. Coelho

1 EPG. Dinorah Pereira Barcelos 05 02 03 ?
2 EPG. Olivina Siqueira 15 14 01 05
3 EPSG. Manoel Cartas de Miranda 50 37 13 06
4 EPG. AUantic Veneer
5 EPG. Prot. Luiz Baptista 21 18 03 01
6 Pré-Escolar Amélia Pereira

Regllo G'o N' de
PedagógIca Ord.

~~
oW:E
Cf)U
Oz..,<

1 EPG. sao Marcos 11 11 05
2 EPG. Divin6polis 37 37 02

< 3 EPG. Jardim Bela Vista
Z 4 EPG. Djanlra Maria dEi Araújo -15 15 03

~ 5 EPG. Cascata 28 28 04
o:: 6 EPG. Prol" Alba LUia C. Miguel 27 26 01 06
W 7 EPG. Paulo FreireCf)

8 EPG. Joao Calmon
9 Escola Serrana de 1° e 2° Graus 21 19 02 02

11

10
0201

07
11
15

43

01

11 02 05

05 02
03 02 01

42 06 21

1 EPG. Augusto Ruschi 02

< 2 EPG. Padre Gabriel 50
Z 3 EPG. Lacy Zuleica Nunes 12ii:
~

4 EPG. AntOnio Vieira de Rezende 15
5 Centro Ed. Dr. Hélio Ferraz 01

< 6 Pré-Escolar Maria Hilda Aleixo(.)

1 EPG. Leonor Miguel Feu Rosa 05

...J 2 EPG. Prol". AméJia L. Barroso 05

~ 3 EPSG. Julile Miranda Freitas 13

O 4 EPG. Prol". Valéria MO Miranda 48
I- 5 EPG. Tancredo de Almeida Neves
:J 6 EPG. Prot. Naly da E. Miranda 26

7 Escola Pluridocente Alterosas

·m
EPSG. Governador C. Lindemberg 10
EPG. Corina da Penha P. Ribeiro 05

I- EPG. Serra Dourada 17:>
Ü EPG. Irmã Dulce 15

EPG. Jonas Farias 63
Pré-Escolar Barcelona

U
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA f-
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1\0

PROGRAMA DE COMBATE AEVASÃO E REPROVAÇÃO ESCOLAR
PRO ESCOLA

N° de cestas por mês
Reglao G'o· IH" deI Escolas I Inllmados IRetornaram IR t Nao I l' cesta 2" cesta 3' cesta 4a cesta Tolal de
Pedag6glca Ord. e ornaram

Ceslas
N' Data H" Data N' Data N' Data

~.= 1 EPG. Aureniria Correa Pimentel - - - - .
« 2 EPG. Altair Siqueira Costa 08 08 . 03 15/0ut
Z O
ã: 3 EPG. São Diogo 02 02 - - - !Z~ 4 EPG. Irmã Cleuza C. R. Coelho . - - - -

~
«

5 EPG. Novo Horizonte 24 24 17 23/SetU -

w~ 2 EPG. Olivina Siqueira 15 14 01 05 15/0ut 8C w 3 EPSG. Manoel Carlos de Miranda 50 37 13 06 . t/.l-w- 4 EPG. Allantic Veneer tilVJJ: - - - . -
OU 5 EPG. Prof. Luiz Baptista 21 18 03 01 15/0ut...,Z

~« 6 Pré-Escolar Amélia Pereira . -

EPG. São Marcos I 11 I 11 I - I 05 I~~~~go I 05 I ~~~~e~ I 05 I ~~~~ut I I I I I~
EPG. Divinópolis -- -- -- --

« ,;) EPG. Jardim Bela Vista

Z 4 EPG. Djanira Maria de Araújo T 15 T 15 T - T 03 T 211Jul T 04 T30/AgoT 03 T 13/0ut

~ 5 EPG. Cascata I 28 I 28 I . I 04 I 26/Jul I 05 I 03/Set I 05 I 13/0ut

o:: 6 EPG. Prol" Alba Li\ia C. Miguel 1 27 1 26 1 01 1 06 j28/JU1 l 06 j311Ago I 06 , /Oul
W
VJ 7 EPG. Paulo Freire

EPG. João Calmon
Escola Serrana de 1° e 2° Graus

-\O
\O
\O



I
li'-\O\O
\O

--_._- I
N° de cestas por mês

Rlglao G60-1 ti" dI' Escolu Inlimados Relomaram
Nlo T I T T Total dePedagógica Ord. Relornaram 1- cesta 2" cesla 3' cesta .' cesla

H" Dala -I N' I Dala I N' I Dala I N' I Data I Ceslas

EPG. Auguslo Ruschi 02 02 . ·
c:s: 2 EPG. Padre Gabriel 50 43 07 11 04/0ul
Z 3 EPG. Lacy Zuleica Nunes 12 11 01 02 3D/8elõ:
.~

4 EPG. Anlônio Vieira de Rezende 15 15 . 10 07/0ul

c:s:
5 Cenlro Ed. Dr. Hélio Ferraz 01 01 - · - T I I I I T T

I~.C,) 6 Pré-Escolar Maria Hilda A1eixo - · - · - I I I I I I 1 -- J--_._-

EPG. Leonor Miguel Feu Rosa 05 05 02 23/8el
O-
~..J I!. EPG. Prol". Amélia L. Barroso 05 03 D2 01 06/0ul

~ 3 EPSG. Julile Miranda Freitas 13 11 02 05 23/8el

Ig 4 EPG. Prol". Valéria MO Miranda 48 42 06 21

5 EPG. Tancredo de Almeida Neves - · - · -
:J ~ EPG. Prot. Naly da E. Miranda 26 25 01 06 27/8el

Escola Pluridocenle A1lerosas - · - · - g
tI.l

1 EP8G. Governador C. Undemberg 10 lD - 04 28/8el ij
2 EPG. Corina da Penha P. Ribeiro 05 05 - 02 27/8el

~
t- I 3:> EPG. Serra Dourada 17 17 - 05 28/8el

Õ I 4 EPG. Irmã Dulce 15 13 02 02 10/8el 02 Da/ouI
tI.l

5 EPG. Jonas Farias 63 55 08 10 28/8el

6 Pré-Escolar Barcelona

Intimados - 551
Compareceram ao Fórum - 363
Faltosos ao Fórum - 188 f

fit
[-
\O

§
w
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
E:'..ADO DO ESPÍRITO SANTO

CONVÊNIO GP N° 026/99

PROCESSO N°

CONVI:NIÇl DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNIC[PIO DE SERRA, O PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO EsplRITO SANTO E O
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, COM VISTAS A
COMBATER A VIOLf:NCIA E A EVASÃO ESCOLAR NO
TERRITÓRIO SERRANO.

o MUNICÍPIO DE SERRA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Dr. Pedro Feu Rosa, O1 Centro - Cidade da SerralES.,
inscrita no CGC, sob nO 27.174.093/0001-27, neste ato representado pelo Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, Dr. ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL, o PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, representado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Des. WELLINGTON DA COSTA CITY
e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, representado pelo Procurador Geral da
Justiça, Doutor JOSÉ ADALBERTO DAZZI, resolvem firmar o presente Convênio,
mediante o disposto nas seguintes cláusulas:

Dezembro de 1999

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1 - O presente convênio têm por objetivo desenvolver o
,PROGRAMA DE COMBATE À VIOLÊNCIA E À EVASÃO
ESCOLAR NO TERRITÓRIO SERRANO, com a implementação de
ações judiciais e administrativas, devendo estas serem
desenvolvidas no âmbito das Secretarias Municipais de Educação e
de Integração e Ação Social.

CLÁUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1- DO MUNICípIO DE SERRA
a) Fornecer aos juízes e promotores de justiça relações dos

alunos identificados pelo Programa nas escolas municipais,
além dos nomes e endereços dos respectivos pais para que
sejam tomadas as providências necessárias visando o retorno
desses alunos às escolas;

b) Participar com por meio dos diretores, professores,
psicólogos, pedagogos e demais profissionais das Secretarias
envolvidas no Programa com vistas a cumprir os objetivos do
Programa;
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c) Fornecer local próprio à estocagem das cestas básicas impostas
como medidas alternativas às penas pelos juízes da esfera criminal e
da Infância e da Juventude do Fórum de Serra, em favor de famílias
carentes que 'estejam encaminhanC::l as crianças à escola;

d) Apresentar relatórios trimestrais circunstanciados aos juízes e
promotore-=: de justiça envolvidos no Programa dos trabalhos
desenvolviúos e dos resultados alcançados com a sua
implementação;

e) Cumprir e auxiliar no cumprimento das decisões judiciais impostas a
pais e responsáveis pela' prática oe violência, ação e omissão no
âmbito do Município de Serra.

2.2 - DO PODER .JUDICIÁRIO E no MINISTÉRIO PÚBLICO:

a) tomar medidas administrativas e judiciais, bem como fazer proposta de
cestas básicas destinadas ao FUNDO DE COMBATE À EVASÃO
ESCOLAR;

b) colocar à disposição das Secretarias Municipais de Educação e de
Integração Social, mediante documento hábil, as cestas básicas de
alimentos obtidas com a imposição de penas alternati'::.s a adultos que
praticarem violência, ação ou omissão, além de delitos de pequeno
potencial ofensivo e contravenções penais praticados no território
serrano, qu:'.ndo a proposta do Ministério Público se destinar a tal fim.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente Convênio vigorará de OI de junho de 1999 a 31 de
d7zembro do ano de 2000, podendo ser renovado, havendo interesse das
partes.

CLÁUSULA QUARTA - DA DENÚNCIA E DA EXTINCÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por
qualquer das partes, no caso de infràção de suas cláusulas ou em razão de
superveniência de impedimento legal que o torne inexeqüível, devendo, em
caso-de extinção, ser feita comunicação com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇ.'\O

O Município publicará o presente Convênio, por extrato, no prazo de
1O (dez) dias, contado da data de sua assinatura, e dará ciência de seus
termos á Câmara Municipal da Serra, conforme previ_to no § 2°, do artigo
116, da Lei Federal n° 8.666/93.
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CLÁUSUI \ SEXTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As d•.spesas decorrentes do presente Convênio correrão por conta da
dotação orpmentária do Poder Executivo Municipal.

SERGI ALVES VIDIGAL
refeito Municipal

Des. WEL TO! COSTA CITY
Presidente do Tribunal de urça do Estado do Espirito Santo

~
JOSE :WALBERTO DAZZI
Procurador Geral da Justiça

E, assim por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o
presente Convênio foi lavrado em'04 (quatro) vias de igual teor e forma,
assinadas pelas partes, juntamente com duas testemunhas que também o
subscrevem.

. rd/,o
CPF
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Por exemplo: para o Sedex, poderá ser formada
outra empresa, pertencente à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos em parceria com a iniciativa pri
vada. Depois de transferido todo o Sedex para essa
nova empresa, as Empresas de Correios e Telégrafos
venderão suas ações para a sócia, e ficarão sem
nada. Ou seja, o Governo, e nós, contribuintes, tere
mos que cobrir as despesas da atividade que não dá
lucro, enquanto algumas privilegiadas ficarão com o
filé mignon.

Sr. Presidente, não podemos deixar que isso
aconteça. O Poder Legislativo deve preservar suas
prerrogativas e impedir que o patrimônio público seja
dilapidado em benefício de alguns.

Muito obrigado.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, não pode deixar de acontecer um registro nes
ta Casa. Tenho sempre me dirigido à tribuna e dito
que uma coisa é estar no Governo, outra coisa é estar
na oposição.

O PT no Rio Grande sempre combateu aumento
de impostos. Quando o PMDB estava no Governo,
aumentamos a allquota do ICMS em 1% para dar au
mento à brigada militar, que estava vivendo uma gre
ve das mais difíceis que o Estado já havia enfrentado.
Pois passados onze meses no Governo, o PT convo-
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O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. No caso do Sedex, poderá ser formada outra
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrllS e Srs. empresa pertencente à Empresa de Correios e Telé-
Deputados, ocupo esta tribuna - com a graça de meu grafos.
Deus - para falar sobre a modificação que se preten- As tarifas postais não poderão punir a classe
de fazer na Empresa Brasileira de Correios e Telégra- média e os pequenos e médios empresários, em be-
fos, uma das instituições nacionais que melhor funci- nefício dos grandes, pois estes valores deverão ser
ona e onde a iniciativa privada, por intermédio das únicos e iguais, para que não punamos muitos e be-
franquias, é de absoluto sucesso junto à população. neficiemos alguns.

Veja, Sr. Presidente, que uma grande dúvida pa- Devemos ter em mente que todos são iguais pe-
ira no projeto de lei postal, enviado ao Congresso Na- rante a nossa Carta Magna, por isso, devemos cortar
cional, principalmente no que diz respeito à universa- o mal pela raiz.
!ização dos serviços postais. Essa lei é a que regerá Ainda nesse aspecto, há a questão da divisão
esses-seNlços essenciais a todo o País. da empresa em várias, que poderá ser em parceria

O Correio hoje já entrega as correspondências c~m ~ iniciativa privada, conforme previsto no art. 176
em todos os pontos do País aonde é possível chegar. e inCISOS. " ..
As cartas são entregues por barcos, bicicletas, ju- No a~. 177 está prevIsta ~ POSsIbIlidade da
mentos, a pé etc. transferência dessas empresas Criadas, com o fatia-

. .. menta da Empresa de Correios e Telégrafos, para a
A Empresa BraSileira de Correios e Telégrafos iniciativa privada sem licitação ou qualquer autoriza-

tem 25.500 pontos d~ atendimento no País, faltam ção do Legislativ~.

~penas poucas 10C?"ldades, ~eralmente em povoa- Esses dois artigos possibilitam a transferência
os ou pequenos nuc eos rurais. das atividades lucrativas da Empresa de Correios e

Enquanto se diz que o objetivo é abrir esses Telégrafos, a qual ficará apenas com a parte do preju-
pontos o mais breve possível, ficamos surpresos on- ízo.
tem ao ouvirmos o presidente da Federação dos
Empregados dos Correios dizer que em Minas Gerais
a Empresa de Correios e Telégrafos fechou mais de
vinte pontos em localidades desse porte.

Aí nos vêm as perguntas: qual é a verdade? Por
que se fecham pontos e se diz que o objetivo da lei é
abri-los?

As pessoas com menores recursos têm a tarifa
postal social, pagando apenas um centavo pela re
messa de uma carta. Enquanto isso, a classe média e
os profissionais liberais pagam pela mesma carta 31
centavos.

As grandes empresas têm contratos especiais,
com descontos enormes, por exemplo: enquanto em

- São Paulo, meu estado, o pequeno eo médio empre
sários pagam R$4,50 por um Sedex estadual, uma

_gra[ldEl empresa que vende CD paga apenas R$2,70
pelo mesmo serviço.

A mesma coisa acontece em relação às cartas,
pois as grandes empresas e os bancos também têm
tarifas diferenciadas e menores do que as aplicadas
para as médias e pequenas empresas.

A conseqüência disso é que as grandes empre
sas e bancos têm obtido prívilégios com a universali
zação. No fim, a conta é pága por poucos, como
acontece com o Imposto de Renda.



Por essas peculiaridades, precisamos ter um
cuidado maior com aquela região. Sei que o Relator, o
nobre colega Aroldo Cedraz, tomou todo o cuidado
em relação a isso, mas quando a causa é frágil, deli
cada, precisamos redobrar a atenção.

A emenda trata de inciso ao art. 4° do projeto.

A outorga do direito de uso de recur
sos hídricos dos cursos de água no se
mi-árido da Região Nordeste, incluindo a
declaração de reserva de disponibilidade hí
drica a que se refere o artigo anterior, será
disciplinada por legislação específica.

A escassez de água no semi-árido nordestino é
uma realidade permanente, que, aliada às precárias
condições sociais e econômicas da região, justifica e
exige um tratamento diferenciado dos seus recursos
hídricos.

Essa diferenciação deve ser configurada princi
palmente quanto à definição das prioridades de uso
dos recursos hídricos e de critérios de cobrança pelo
uso desses recursos, que devem se ajustar às peculi
aridades econômicas, sociais e naturais dessa parte
do nosso Pais.

Sr. Presidente, em nenhuma outra parte do País
a água é tão essencial e tão determinante como ins
trumento e como alavanca de desenvolvimento. Sem
a água, o semi-árido não alcançará índices de desen
volvimento sociais e econômicos compatrveis com os
das outras Regiões do Brasil. Em nenhuma outra ba
cia que esteja no Sul, no Sudeste, no Norte ou no
Centro-Oeste a água vai ser tão disputada pelos seus
próprios multiusos.
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ca a FIERGS para discutir o aumento das alíquotas nistração desse recurso tão escasso, tão estratégico
dos impostos sobre combustíveis, energia, telefone, nessa entrada de século. É uma agência que vem para
bebidas e cigarros. Reparem o tamanho da fúria tribu- regulamentar a água nas demais regiões do Brasil.
tária do PT. Nós aumentamos o ICMS em 1%. Peço a atenção dos Srs. Deputados para uma

O projeto do PT prevê aumento de seis pontos emenda de Plenário que vamos apresentar - nós, do
percentuais nas alíquotas dos impostos sobre esses semi-árido; nós, do Nordeste -, porque entendemos
produtos, que devem ser elevadas de 25% para 30% que o Brasil é heterogêneo, as regiões são heterogê-
ou 31 %. A discussão é para ver se essas alíquotas fi- neas e as suas bacias são diferenciadas, sobretudo
cam em 29%. Sabem para que isso? Para dar 10% de quando estão inseridas em uma região onde há um
aumento ao funcionário público, que não ganha au- desequilíbrio histórico e permanente.
mento desde que o novo Governo se instalou, e a in- Ouve-se falar nesta Casa em transposição de
fiação já está a passar disso. bacias, mas esse é um tema restrito ao Rio São Fran-

Faço este registro nos pequenos três minutos cisco e às suas bacias no semi-árido. Não se fala de
de que disponho para que possamos dizer claramen- transposição de bacias na região do Amazonas, do
te onde está a discussão. Tucurul, do Tietê-Paraná. Por quê? Porque lá há

Nós, certamente, daqui a pouco, vamos votar a abundância de água; a água existe, o regime hídrico é
reforma do Judiciário, e não faltar~o discursos nesta regular. Fala-se de transposição de bacias justamen-
Casa dizendo que essa reforma irá privilegiar isso ou te onde o regime hídrico não é regular, não é previsí-
aquilo, enquanto, reparem, o PT não estiver no Go- vel.
vemo.

Por isso, estou defendendo que os instrumentos
tenham a duração de três anos, para pelo menos se
gurar a questão da eleição presidencial, que pode
mudar a história, o que eu não acredito.

É bom frisar o que está acontecendo no Rio
Grande: a fúria de arrecadação do PT está levando as
empresas do Estado ao desespero e não existe ne-
nhuma expectativa de o servidor ter o seu aumento. O
Governador OIívio Dutra disse que iria terminar com a
alíquota de 1% do ICMS, não quis renová-Ia, o Rio
Grande perdeu o ICMS de 1%, mas agora ele a quer,
e ainda maior. Sabe quanto poderia ser dado de au-
mento ao funcionalismo com o dinheiro arrecadado?
Apenas 0,5% ao mês. Então, é muito prejuízo para a
sociedade para tão pouco benefício ao Governo que
se instalou.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Prorrogo o tempo de V. Ex8 por trinta segundos para
que V. Exa conclua o seu pronunciamento.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, quero agradecer a V. EXO a gentileza, a disposi
ção de, presidindo a Mesa, prorrogar meu prazo por
trinta segundos, mas esse tempo é .insuficiente para
eu registrar a minha surpresa com a rapidez com que
o discurso do PT foi modificado - apenas um ano de
pois da eleição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.

Sem revisão do orador.) -.Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esta Casa hoje deverá apreciar o projeto
de criação da'ANA - Agência Nacional de Aguas, que
vem em borri;tempo. Ele ·vem contemplar a admi-



1 - A região Nordeste, principalmente o se
mi-árido, é a mais pobre do País. Todos os seus indi
cadores sociais, como renda per capita, mortalidade
infantil e renda familiar mostram essa realidade.

2 - A utilização racional dos recursos hídricos,
direcionada para a promoçêo do desenvolvimento
econômico e social é, talvez, a única via capaz de re
duzir o verdadeiro abismo existente entre o Nordeste
e as demais regiões brasileiras.

3 - A capacidade de pagamento de taxas e tari
fas da sociedade nordestina é muito baixa. Assim,
qualquer ônus a mais, tanto em termos de cobrança
pelo uso da água como na incrementação de tarifas
de eletricidade e abastecimento urbano de água afe
tarão significativamente a economia nordestina, redu
zindo ainda mais sua capacidade de competição.

4 - As prioridades de uso da água no semi-árido
têm de levar em contra a escassez crônica, a erratici
dade e rigor do clima e a situação de pobreza que pre
domina em nossa região.

5 - A gestão dos recursos hídricos no se
mi-árido não pode se circunscrever às bacias hidro
gráficas isoladamente, pois a escassez natural de
água exige uma ação de caráter regional, envolvendo
várias bacias hidrográficas, algumas situadas em ou
tras regiões. Assim, a gestão dos recursos hídricos
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No Nordeste, quando se oscila as vazões de nessa região deve partir de uma conceituação dife-
Três Marias e Sobradinho, justamente por causa do rente do que ocorre em outras regiões do País. Como
viés energético, prejudica-se a navegação. A navega- a sistemática de outorga é instrumento fundamental
ção no Tietê-Paraná não é prejudicada por causa dis- para a gestão das águas, deve ela ter critérios especí-
so, porque existe água em abundância para esses ficos para a região do semi-árido.
dois usos que a água tem. 6 - Enquanto o Nordeste não tiver consolidado

É uma questão de natureza, de essência do se- um processo de desenvolvimento, que reduzam as
mi-árido, de diferença geográfica, de hidrologia das desigualdades em relação às demais regiões brasilei-
bacias, enfim, é uma questão de justiça. Não pode- ras, é imprescindível a presença do Estado, inclusive
mos querer tratar como iguais os desiguais. E a Ana da União, em vários setores que forma a base da eco-
também não veio para regulamentar as exceções, nomia, como geração e distribuição de energia elétri-
mas para regulamentar o conteúdo nacional. ca, abastecimento público de água e implantação de

Sr. Presidente, solicito a V. Ex8 que autorize a infra-estrutura hídrica para irrigação. A gestão dos re-
publicação na íntegra de sete t6picos para encami- cursos hídricos na região deve, portanto, refletir essa
nhamento que elaborei. Eles representam as razões realidade.
principais com as quais justificamos por que devere- 7 - O Poder Público tem de manter condições
mos ter essa diferenciação para bacias inseridas no de intervenção no processo de desenvolvimento do
semi-árido. Solicito ainda que V. Ex8 autorize a divul- Nordeste. De outra forma, nossa região participará
gação deste pronunciamento pelo programa A Voz cada vez menos da formação e da utilização da rique-
do Brasil. za nacional. O controle do uso dos recursos hídricos,

Muito obrigado. por meio do processo de outorga de direitos de uso, é
uma peça fundamental para que o Estado influa nes-

TÓPICOS A QUE SE REFERE O se processo, pois a água é o principal fator limitante
ORADOR: para o nosso desenvolvimento.

TÓPICOS PARA ENCAMINHAMENTO O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, em diversas oportunidades ocupei
esta tribuna para falar da situação deplorável em que
se encontra a BR-101 no meu Estado, a Bahia.

Essa rodovia, de importância fundamental para
a região cacaueira, está intransitável, o que vem pre
judicando grandemente o comércio, o turismo e toda
a atividade econômica da minha região.

Porém, o mais cruel, Sr. Presidente, é o elevado
número de acidentes com vítimas fatais, que s6 neste
ano já ceifou a vida de dezenas de pessoas, com cen
tenas de feridos em estado irreversível.

No dia 9 de agosto do corrente ano, toda a soci
edade civil, a classe política e empresarial de nossa
região promoveu um ato público bastante significati
vo, que culminou com a paralisação da BR-1 01, numa
tentativa desesperada de sensibilizarmos o Presiden
te da República e o Ministro dos Transportes.

Entretanto, esses excelentfssimos senhores se
guiram ignorando os apelos do povo da minha região
e o resultado dessa inominável omissão é que, de
agosto a novembro do corrente ano, ocorreram mais
154 acidentes na BR-10t; com 246 veículos envolvi
dos, 102 seres humanos feridos gravemente e mais
14mortes.,"

Assim sendo, Sr. Presidente, no-dia de hoje ve
nho a esta tribuna não mais para'falar da BR-1 01,
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mas para acusar o Presidente da República e o Minis- morte de um trabalhador, cegando outros dois repre-
tro dos Transportes de homicfdio culposo, pelas mor- sentantes sindicais e ferindo 33 servidores da Nova-
tes que diariamente vêm ocorrendo naquela rodovia, capo Nem as crianças e as professoras que estavam
particularmente no trecho que liga Itapebi a Gandu, na creche dos funcionários conseguiram ficar imunes
no sul da Bahia. à violência, não foram poupadas - por onde os polici-

Eu acuso esses senhores de negligenciarem ais passavam deixavam um rastro de intolerância e
seus deveres, suas responsabilidades, e assim con- desdém para com os seres humanos.
tribufrem para que preciosas vidas sejam ceifadas na Os trabalhadores estavam nos portões da No-
BR-101. vacap aguardando manifestação da diretoria a respe-

Eu acuso esses senhores pelo luto de todas ito das negociações salariais. Uns portavam marmi-
aquelas famflias, pelos órfãos, pelas viúvas, pelas tas com mistura, como costumam chamar sua comi-
mães que perderam seus filhos e filhas, em terrfveis da; outros tantos, sentados no cordão do meio fio,
acidentes provocados pela total negligência do Esta- perto do carro de som do sindicato, sem armas, suan-
do na recuperação e conservação daquela rodovia. do sob o sol escaldante de Brasília daquele dia - re-

Eu acuso esses senhores pelas dezenas de ceberam igual tratamento que recebem os amotina-
mortes e pelas centenas de pessoas gravemente feri- dos em presfdios. A Polfcia Militar usou táticas do
das, muitas delas hoje padecendo em cadeiras de ro- auge da ditadura. A Polrcia Militar do Rio Grande do
das e leitos hospitalares. Sul reestruturou sua ação e não se vale mais de tais

Eu acuso esses senhores de banalizarem a vida procedimentos em caso de manifestações de traba
lhadores, como informou a imprensa.

do povo brasileiro e não se importarem com a morte e
o sofrimento que aflige tantas pessoas. José Ferreira da Silva, trabalhador da Novacap

há cerca de um ano, gostava, como muitos gostam,
Denunciando o péssimo estado de conservação de futebol e música sertaneja. Havia votado no Go-

da BR-1 01, desta tribuna, Sr. Presidente, uma vez eu vernador Joaquim Roriz, assim como quase 80% dos
indaguei: quanto vale uma vida? funcionários da Novacap. Foi ferido de pé e deitado,

Pois, diante desta Casa, hoje eu acuso esses como indica o laudo pericial. Não satisfeitos em atin-
senhores de homicfdio culposo. Por debaixo de toda gi-Io de pé, os policiais deixaram-no deitado, sem
a pompa e de toda a circunstância do cargo que ocu- prestar ajuda, e ele acabou morrendo a caminho do
pam, homicidas é o que eles são! hospital, engasgado com o seu próprio sangue.

Sr. Presidente, peço a V. Ex8 que meu pronunci- Selvageria, Sr. Presidente, foi o que aconteceu;
amento seja divulgado nos meios de comunicação da selvageria mais incompetência do Governo do Distri-
Casa. Aproveito para parabenizar V. Ex8 pelo desem- to Federal em lidar com questões polfticas. A política
penho na Presidência dos trabalhos desta Casa hoje. adotada pelos que governam o Distrito Federal é a

Era o qlle tinha a dizer. dos capitães de mato, dos coronéis, daqueles que
Muito obrigado. mandam e desmandam, não aceitam críticas, não
O SR. PAULO PAIM (PT -RS. Pronuncia o se- querem conversar e saem atirando em quer que se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Parla- encontre à frente.
mentares, passados alguns dias da tragédia que se A morte do trabalhador José Ferreira da Silva
abateu sobre Brasflia, quando policiais da Polrcia MiIi- por certo não ficará em vão. A população do Distrito
tar do Distrito Federal invadiram as dependências da Federal responderá ao Sr. Governador.
Novacap e causaram terror e pânico entre manifes- A Comissão de Direitos Humanos da Câmara
tantes que reivindicavam melhoria salarial, chegamos dos Deputados realizou no dia de ontem uma audiên-
à conclusão de que esta não é a ilha da fantasia como cia para ouvir os envolvidos. Confirmando o que pre-
muitos apregoam. O que aconteceu aqui deixaria os víamos, ninguém soube explicar o que aconteceu,
antigos vilões e bandidos de filmes de mocinho e faro- quem ordenou a invasão, quem mandou os policiais
este de cabelos em pé, Sr. Presidente - violência atirarem e, pasmem, o Ministério Público do Distrito
pura, truculência sem razão, quarenta minutos de rai- Federal, ao invés de estar ao lado dos contribuintes,
va e ódio, numa demonstração de força, tirania e oni- grupo do qual fazem parte os trabalhadores, fez a de-
potência de um Governo que não sabe e não quer di- fesa da ação do Governo e a sustentação de que na
alogar com ningUém. manifestação dos trabalhadores haveria pessoas in-

Vivemos, na quinta feira, dia 2 de dezembro de teressadas em causar tumulto. O Secretário de Segu-
1999, uma dura realidade,' que acabou causando a rança, Sr. Paulo Castello Branco, quando foi informa-



Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB - TO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, sem instrução e qualificação profissional,
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do da morte de José Ferreira da Silva, também levan- da necessidade de expansão das vagas no ensino
tou suspeitas contra os manifestantes. Nós, que vie- superior, especialmente no ensino superior público,
mos do movimento sindical, conhecemos muito bem em que as relações professor-aluno estão entre as
essa desculpa. Ela sempre foi usada por aqueles que mais baixas do mundo. Algumas instituições públicas
não querem responder por seus atos e no fundo têm também possuem número de funcionários excessivo
medo da população. para as necessidades de uma universidade normal.

Finalizando, lembramos que com poucos dias Por essas e outras razões, como, por exemplo,
de Governo, o Governador Joaquim Roriz quis proibir o orçamento dos hospitais universitários, o custo por
manifestações em locais públicos da Capital do País. aluno nas instituições públicas de ensino superior
Ali estava a primeira mostra do que aconteceria neste brasileiras está entre os mais altos do mundo.
Governo - Roriz avisou, e cumpriu. Como diz seu No que se refere ao ensino privado, o maior pro-
slogan: "A gente fala, a gente faz". blema é de qualidade. Muitas instituições particulares

Era o que tínhamos a registrar. de ensino superior não assumem inteiramente os va-
Obrigado, Sr. Presidente. lores acadêmicos de excelência na produção e na
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o transmissão do conhecimento.

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- O Governo Fernando Henrique revolucionou a
tados, estamos todos conscientes da relevãncia de educação superior em nosso País ao implantar, entre
nossas universidades não só para o desempenho das outras providências, um eficaz sistema de avaliação
funções tradicionalmente associadas a essas institui- por meio do Exame Nacional de Cursos, conhecido
ções. Hoje, a existência de instituições de ensino su- nacionalmente como "provão".
perior de boa qualidade e abrangendo uma parcela Pelo "provão", o Governo passa a conhecer os
expressiva da população jovem representa aquilo bons e os maus cursos superiores e a pressionar as
que marcará a diferença entre as nações no novo sé- instituições para que melhorem o padrão do ensino
cuia que se avizinha. que oferecem. É devido aos problemas expostos pelo

Não é por acaso que o século XXI, tão próximo, "provão" que as instituições privadas de ensino supe-
está sendo chamado de "século do conhecimento" rior, por exemplo, vêm, ano a ano, melhorando a edu-
por sociólogos, historiadores e economistas. O co- caça0 de seus estudantes.
nhecimento, produzido nas universidades, conver- A avaliação do ensino superior, mediante o Exa-
ter-se-á em bens de consumo, que aumentarão o me Nacional de Cursos e de outros mecanismos, inte-
bem-estar dos seres humanos. É, ainda, o conheci- gra uma proposta abrangente de política para o ensi-
menta criado nessas mesmas universidades que bus- no superior através de medidas que dêem conse-
cará soluções para os problemas sociais, para o de- qOêncía ao art. 207 da Constituição, o qual assegura
senvolvimento econômico, para melhores e mais efi- a autonomia universitária. A implantação de uma efe-
cientes sistemas e práticas de saúde, e para metodo- tiva autonomia de gestão administrativa, financeira e
logias educacionais mais humanas e eficientes. patrimonial representará um passo absolutamente in-

Por isso, o Brasil, País dotado de uma rede de dispensável para o aprimoramento das nossas uni-
ensino superior caracterizada por excelente padrão versidades.
de qualidade, possui as melhores condições para se Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é no
inserir de forma adequada na nova ordem internacio- melhor interesse do povo brasileiro que, seus repre-
nal globalizada, característica do novo século e do sentantes, apoiemos as propostas do atual Governo
novo milênio que despertam. no sentido de aperfeiçoamento do sistema universitá-

No que tange à qualidade, a excelente situação rio nacional.
do ensino superior brasileiro, quando comparado ao Assim, nossas universidades ainda mais contri-
de outros países, não quer dizer que inexistam pro- buirão para o desenvolvimento econômico e para a
blemas no setor. Por isso, o Ministério da Educação, criação de uma sociedade mais justa em nossa Pá-
sob a administração do Prof. Paulo Renato Souza, e o tria.
Governo como um todo, sob a liderança do professor
e pesquisador em sociologia Fernando Henrique Car-
doso, tudo tem feito para fazer avançar a universida-
de brasileira pública e privada.

Um primeiro problema diagnosticado em dife
rentes estudos realizados pelo Governo Federal é o



Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, passo
agora a abordar outro assunto. A salvação da lavoura
é a salvação do Brasil.

Nunca nosso Pafs esteve tão necessitado de
fortalecer sua agricultura, não apenas para abastecer
o mercado interno, como também para evitar importa
ções de grãos e, ao contrário, exportá-los.

Mas o que observamos, infelizmente, é exata
mente o oposto dessa atitude tão fundamental para o
Brasil.

Em verdade, a edição de domingo, 10 de outu
bro, do jornal Folha de S.Paulo, informa que a agri
cultura simplesmente perdeu 15 bilhões de reais no
perfodo 1995/1998, consoante levantamento efetua
do pelo economista Fernando Homem de Melo, da
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é absolutamente impossfvel que nosso Pafs se liberte Faculdade de Administração e Economia da Universi-
das amarras que o prendem ao subdesenvolvimento, dade de São Paulo.
hoje eufemisticamente chamado de "vias de desen- É que se comprovou, no perfodo em questão,
volvimento". que o valor da produção rural alcançou a média de

Nesse contexto, é fundamental que o trabalha- 59,1 bilhões de reais, contra 62,9 bilhões no perfodo
dor brasileiro goze de maior escolaridade. 1989/1994, o que configura uma perda de 3,79 bi-

A realidade atual é amarga e, confesso, há de Ihões por ano, totalizando 15,1 bilhões de reais em
nos envergonhar a todos. É que, consoante dados quatro anos! Esse valor equivale a 316 mil e 583 tra-
apresentados pelo Serviço Social da Indústria _ SESI tores (modelo NH 7630-4, de 103 HP), suficiente para
perante o 2° Congresso de Educação Técnica e Vo- renovar 70% da frota agrfcola nacional.
cacional, promovido pela Unesco em Seul, Coréia do Ora, Sr. Presidente, esses números demons-
Sul, o trabalhador brasileiro tem a menor taxa de es- tram sobejamente o desinteresse, o desprezo que o
colarização do Mercosul e uma das menores do mun- Poder Público devota à agricultura, atividade econô-
do, com apenas quatro ou cinco anos de estudos. mica que, no entanto, tem sustentado o Plano Real e

a estabilidade possfvel do Pafs.
No Paraguai, por exemplo, nação considerada Os agricultores, na verdade, vêm atravessando

atrasada, especialmente em relação ao Brasil, o ope- processo vertiginoso de empobrecimento, e a polftica
rário tem o dobro da taxa de escolarização que o nos- de juros altos, de falta de financiamento agrfcola _
so (oito anos); na Argentina, nove anos; e, no Chile, pois o dinheiro do Governo, quando chega, chega tar-
nove anos e meio. Isso sem falar de Estados Unidos, de, e o plantio não pode esperar os caprichos dos bu-
França e Japão, onde a taxa fica entre doze e treze rocratas de plantão _, de elevação brutal dos preços
anos. dos insumos só tem contribufdo para a perda de ren-

a quadro, portanto, é contristador e vexatório da dos lavradores.
para o Brasil. E, pior, configurava um entrave intrans- Foram também as inadmissfveis ;eduções de
ponfvel para a melhor qualidade de vida dos trabalha- tarifas de importação e de compras externas financia-
dores e a efetiva emancipação socioeconômica de das que colaboraram decisivamente para a falência
nosso Pafs. da agricultura brasileira.

Não podemos silenciar sobre essa abominável Nos Estados mais pobres, como é o caso do To-
situação, e os esforços de entidades como o SESI e cantins, que ainda por cima são atingidos por desas-
outras não são suficientes para atender à demanda, tres naturais, como a seca que castigou parcela subs-
que exige a participação ativa do Poder Público. tanciada de seu território por meses a fio, a situação é

Por isso, desta tribuna, apelamos para o Sr. Pre- desesperadora para os agricultores.
sidente da República a fim de que seja implantado um É preciso que o Governo repense - e faça isso
programa de âmbito nacional visando proporcionar com a máxima urgência - uma polftica agrfcola que
maior e melhor escolaridade ao trabalhador brasilei- verdadeiramente mereça esse nome, agindo como
ro. agem todos os pafses civilizados, dos Estados Uni

dos à Europa, da Oceania à Ásia, prestigiando a agri
cultura, criando estfmulos à produção e tornando o
Brasil a concretização do sonho que há muito deveria
ter sido implementado: o celeiro do mundo.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex8 a divulgação de
meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, o Pafs está a ponto de explodir. Nunca se viu
tanta miséria, tanto sofrimento. Segundo o Instituto
de Pesquisas Aplicadas, órgão mantido pelo próprio
Governo, existem no Brasil hoje 28 milhões de indi
gentes. É um poderoso exército de pessoas que vi
vem do que pedem ou do que ganham. Vivem a humi-
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Ihação da miséria total e absoluta. Muitos destes mi- existe o povo mais sofrido e mais explorado de que se
seráveis trabalham, mas o que ganham não chega a tem notícia.
alcançar a cifra de 20 dólares ao mês. Quem diria: Que se tribute aos desalmados govemantes a se-
este é o Brasil que retrata o Governo de Fernando guinte realidade: Maranhão com 43,11 % de sua popula-
Henrique Cardoso. Pasmem-se os que nele acredita- ção abaixo do nível de pobreza - e teve um Presidente
ramo da República recentemente; Piauí, 40,25% também de

O Brasil de quinhentos anos não fica só nisso. indigentes; Alagoas, 28,64% de indigentes, apesar do
Para mostrar a "excelência" dos Governos que teve "gogó" de Femando Collor de Melo; Rio Grande do Norte
ao longo do tempo, é obrigado a "comemorar" não só é o menos pior de toda a Região e, mesmo assim, ainda
os 28 milhões de indigentes, produzidos pela incon- tem 32,65% de sua população indigente; Amazonas e
seqüência de vários Governos, ou desgovernos. Mas Amapá, cada um tem 18% de indigentes.
isso ainda é pouco. Será preciso que se "comemore"
também a existência dos 78 milhões de pessoas com Eis a realidade de que Fernando Henrique Car-
renda inferior a 149 reais por mês, o que mal dá para doso nem fala. Ele diz: "O País está melhorando, mas
comer um pê-efe por dia e para o transporte ao local muitos não querem ver'. É que esse Brasil real não in-
de trabalho. Com tudo isso espelhado pelo País afo- teressa a ele. O Brasil de Fernando Henrique Cardo-
ra, Fernando Henrique Cardoso vem comemorando o so é o de seus amigos Luiz Carlos Mendonça de Bar-
"Brasil Novo". Ele não vê o povo. Está claro que o ros, de seu assessor especial André Lara Resende,
povo não está incluído em suas preocupações de Go- de Persio Arida, Helena Landau, das contas bancári-
verno. as sigilosas, dos escândalos incontáveis e da inques

tionável impunidade. Nenhum deles resiste a uma su-
Essas são as estatísticas do próprio Governo. perficial quebra de sigilo fiscal e bancário.

Mas encaremos a realidade que está à frente de
quem se dispuser a vê-Ia. A realidade mostra-nos que Mas a Comissão que trata do combate à pobre-
a metade da população brasileira não vive, apenas za, do Congresso Nacional, está fazendo um trabalho
sofre. Ela continua existindo de teimosa, a duras pe- elogiável. Os seus membros, independentemente de
nas, sem dignidade, de barriga vazia, sem presente, partidos e posições políticas, estão buscando alterna-
sem futuro à vista, mas ainda com muita esperança tivas que possam sanar o problema que assola o
no coração. País. Chegar à solução final para esse cenário caóti-

Esse é o mapa da miséria de nosso povo, que co é difícil, irá exigir muito trabalho da Comissão e
reflete a irresponsabilidade de muitos Governos. A apoio de todos os que venham a contribuir. O relatório
elite governante brasileira reflete para o mundo um preliminar foi divulgado. Apesar de considerado aca-
exemplo irretocáveI de corrupção, falta de patriotis- nhado, poderá sofrer aditamentos significativos. Ain-
mo, entreguismos e desmandos de todas as espéci- da assim é um avanço.
es. Essencialmente, são qualidades e atributos dos A melhor prova de que a Comissão está no ca-
homens de governo, dos que compõem o cenário do minho certo é saber que o Ministro da Fazenda,
Governo de Fernando Henrique Cardoso, tingindo-o Pedro Malan, detestou o relatório assim que o conhe-
com as cores mais vergonhosas, refletidas através ceu. Não poderia ser de outra forma. Este é o Brasil
dos tempos em nossa história. Por conta dele (Fer- que Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan tim-
nando Henrique Cardoso), todo o espaço territorial bram em desconhecer. Eles conhecem o caminho
pátrio já seria um lupanar a serviço da diversão dos dos vendilhões, que os levam aos Estados Unidos e à
banqueiros estrangeiros e de seus amigos dos Esta- Suíça, ou melhorainda, a Cayman. Nada além disto.
dos Unidos e da Inglaterra. Apesar deles, o Brasil elevar-se-á no contexto

Por vontade dessa gentalha, não existiria mais internacional pela operosidade, criatividade e cora-
Brasil. Já teríamos voltado ao estágio colonial. O Bra- gem de seu povo. É pela punidade, nem que seja nas
sil ainda existe em razão de seu povo, forjado no tra- páginas da história, que estes homens terão o que
balho e na luta para construir o que temos e o que so- merecem. É certo que terão o mesmo reconhecimen-
mos hoje. O nosso povo ama de fato o nosso País. E to dedicado aos répteis, aos rateiros, imundos, pois
destaca-se entre eles os nordestinos e nortistas, que estão impedidos de andar de cabeça erguida, por de-
são os heróis destes quinhentos anos de nossa exis- mais entranhados na lama que os envolve. Mesmo
tência. Eles sobreviveram apesar da perversidade, da com tudo isso, outro dia virá. O Brasil avançará ao
venalidade, da impiedade, da desonestidade dos go- seu valoroso povo, se Deus quiser, sem uma guerra
vernantes brasileiros. Nessas regiões de nossa pátria fratricida.
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Sr. Presidente, peço a V. Ext' que autorize a di- operativismo para o desenvolvimento de uma série
vulgação de meu pronunciamento no Jornal da Câ- de setores da economia brasileira.
mara e no programa A Voz do Brasil. Infelizmente este importante setor da economia

Era o que tinha a dizer. brasileira vem sofrendo nos últimos meses com a vo-
a SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o racidade tributária da Secretaria da Receita Federal,

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- que não abre mão de cobrar das cooperativas PIS e
tados, foi aprovado hoje na Comissão do Trabalho, de Cofins, conforme determinação da Medida Provisória
Administração e Serviço Público projeto que conside- nO 1.858, de 1999.
ro de fundamental importancia para a valorização dos O que mais deixa constrangido os cooperativis-
profissionais que atuam na área de saúde. Trata-se tas brasileiros é o fato de essa voracidade tributária
do projeto que institui a residência para Enfermagem, atingir o ato cooperativo.
Nutrição, Psicologia, Farmácia, Farmácia/Bioquími- Devemos destacar que, historicamente, o ato
ca, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiolo- cooperativo sempre foi isento de tributação, por se
gia, Odontologia, Medicina Veterinária, Biologia e Bi- tratar de uma relação interna da cooperativa, em que
omedicina. o cooperado entrega ou transfere para a mesma o

Esse projeto é fruto de diversas reivindicações seu produto ou um serviço determinado, quando en-
dos trabalhadores que precisam crescentemente de tão a cooperativa o vende ou o negocia da forma mais
um sistema de ensino e pesquisa pós-graduado. adequada.
Como o conhecimento torna-se cada vez mais com- A cobrança desses tributos sobre o ato coopera-
plexo e a tecnologia mais sofisticada, é indispensá- tivo desvirtua por completo a proposta cooperativista,
vel, nos dias atuais, o treinamento adicional além do que se assenta nos princípios da solidariedade e da
período regular do curso superior em Enfermagem e cooperação, sendo, por estes motivos, merecedora
demais profissões. de tratamento legal e constitucional diferenciada.

Não resta dúvida de que a instituição de um pro- As cooperativas argumentam, com razão, que a
grama de residência em Enfermagem e demais pro- sua base de cooperados é formada por um grupo so-
fissões da área de saúde beneficia não só aqueles cial diferenciado. E a manutenção do atual texto da
que poderão aprimorar seus estudos, mas toda a so- Medida Provisória nO 1.858, de 1999, significa uma
ciedade, que poderá contar com profissionais mais sentença de morte para muitas cooperativas, afetan-
qualificados. do muitos milhares de cooperados.

O projeto de lei por mim apresentado ressalva Buscando auxiliar no esclarecimento dessa situ-
que pelo menos 30% da carga horária da residência ação, que penaliza as cooperativas brasileiras, enca-
deverá consistir em atividades tipicamente acadêmi- minhei requerimento de informações ao Ministério da
cas, como aulas e seminários, eliminando-se, assim, Fazenda, para que o mesmo nos informe o montante
a possibilidade da transformação da residência em de recursos arrecadados com a cobrança do PIS e da
simples forma de alocação de mão-de-obra especiali- Cofins sobre o ato cooperativo.
zada para hospitais. Esse requerimento de informações vai contribu-

Outra questão que considero importante é que ir para esclarecer se o montante de recursos arreca-
nossa proposta protege o profissional residente, ga- dados são suficientemente significativos para justifi-
rantindo-Ihe bolsa de estudos, cobertura pelo sistema car o aniquilamento da proposta cooperativista no
público de seguridade social, além de moradia e ali- Brasil.
mentação. Sr. Presidente, passo agora a abordar outro as-

Considerando que a residência nas disciplinas sunto. Gostaria de registrar que estou ingressando
da saúde consiste em método universalmente testa- com um projeto de lei, alterando o inciso 111 e incluindo
do e sabidamente eficiente, e por todas as razOes que o inciso XI no art. 6° do Código de Defesa e Proteção
o assunto envolve, creio que esse projeto de lei não do Consumidor.
poderia ser mais adequado ao momento vivido pelo O presente projeto de lei, com as alterações
desenvolvimento científico e tecnológico, especial- propostas, pretende fazer pequenos reparos para tor-
mente em suas vertentes na área de saúde. nar mais eficiente o Código de Defesa e Proteção do

Era o que tinha a dizer. Consumidor. Passa-se a exigir dos fornecedores de
. O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o produtos e serviços que permitam aos seus consumi-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- dores acesso pleno a determinadas informações ain-
tados, todos somos sabedores da importancia do co- da ignoradas pela lei vigente.



CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

111 CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CARTA DE PORTO ALEGRE

O cenário brasileiro deste fim de século XX se
caracteriza por novos e numerosos exércitos de ex
cluídos que disputam palmo a palmo os espaços pú
blicos urbanos em atividades de trabalho informal ve
xatórias; enorme contingente, ainda humano, de tra
balhadores rurais sem terra ocupam propriedades im
produtivas a exigir uma reforma agrária prometida,
mas jamais cogitada; enquanto os noticiários retra
tam as redes comprovadas e suspeitas do narcotráfi
co, do roubo e da corrupção ancoradas nos Poderes;
o futuro de nossa sociedade revela-se na face de me
ninos-trabalhadores no sisal, nas carvoarias, no ga
rimpo da cassiterita, entre outros, expondo para
quem queira ver o seqüestro da infância... Meninas e
jovens adolescentes são prostituídas, cada vez são
mais freqüentes as rebeliões na Febem entre os jo
vens sem perspectivas e um índio desenraizado é
queimado em pleno Planalto Central. Por negligência
do Poder Público alguns indigentes chegaram a con
sumir carne humana de lixo hospitalar em rompante
de antropofagia compulsória e não como metáfora
cultural. Massacres se alternam no tempo e no espa
ço, entre os quais eldorado do Carajás e Carandiru
são apenas meros exemplos. Impunidade. Descaso e
conivência das autoridades constituldas, pretensa
mente representativas de toda a sociedade.

O contexto social, econômico e político brasilei
ro é o do neoliberalismo, que tenta, via globalização
pretensamente inexorável, imprimir marca ind~lével

nas polfticas públicas, entre elas na de educação.
Tais políticas são induzidas por organismos inte(Oaci
onais impostas como "acima de quaisquer suspeitas".
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Com a aprovação do projeto de lei, o consumi- análise pressupõe o conhecimento de trabalhos, pes-
dor obterá pleno conhecimento, de um lado, de ex- quisas de cunho exclusivo, desenvolvidos nos vários
pectativas plausíveis em relação ao tempo de obten- cantos do País. O de constatação de denúncia avali-
ção do objeto contratado, expectativa esta que lhe ou as polfticas educacionais excludentes em vigor, e
permitirá conhecer em que momento seus interesses o de definição e articulação apontou políticas para ga-
estarão sendo relevados pelo fornecedor do produto rantir o direito de todos à educação. Ou seja, estamos
ou serviço. propondo alternativas políticas concretas para tornar

Também será possível, a partir da aprovação a educação uma prioridade nacional.
desse projeto de lei, conhecer, em relação a determi- Do 111 Coned saiu a Carta de Porto Alegre. Tra-
nados produtos e serviços, quantos problemas vêm ta-se de um documento importante que contém as
surgindo e quantos estão ainda pendentes de solu- principais resoluções do encontro.

ção satisfatória. Nesse sentido, dada a relevância desta Carta,
A obtenção dessas informações é de grande in- solicitamos a sua transcrição nos Anais desta Casa.

teresse na relação de consumo, pois permite ao con
sumidor um acompanhamento quase em tempo real
da qualidade do atendimento que lhe está sendo
prestado. Isso permitirá a ele, inclusive, a possibilida
de de optar entre diversos prestadores de serviços e
produtos, pelo que lhe parecer mais adequado.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, educadores de todo o
Brasil, inclusive do Estado do Piauí, estiveram no últi
mo fim de semana, nos dias 2 e 5 de dezembro, na ci
dade de Porto Alegre, onde aconteceu o 111 Congres
so Nacional de Educação. Mais de 4 mil educadores
realizaram amplo debate sobre a educação no Brasil,
principalmente a educação pública. Participaram enti
dades como a Andifes, a Andes, a CNTE, a Fasubra,
entidades representativas de professores e de servi
dores da educação do Brasil, debatendo e propondo
mudanças na educação brasileira. 'o

Gostaria de saudar o Fórum Nacional em Defe
sa da Eiducação pela exitósa organização do Con
gresso. Ao mesmo tempo que saudamos os mais de
4 mil congressistas que lá estiveram e reafirmaram a
compreensão de educação como um direito de todos
e dever do Estado.

Saudamos também a escolha do Estado do Rio
Grande do Sul para a realização do evento. Foi bas
tante emblemática a escolha da sede do 111 Coned,
pela acirrada e vitoriosa disputa de projetos políticos
que teve a decisiva participação dos trabalhadores e
trabalhadoras em educação, estudantes e de diver
sos segmentos da sociedade. 0111 Coned realizou-se
num porto alegre e seguro, tendo como principal obje
tivo a implementação do PNE, a Proposta da Socie
dade Brasileira.

O 111 Congresso Nacional de Educação dM·
diu-se em três momentos: informação e análise;
constatação e denúncia, definição e articulação de
polfticas educacionais. O caráter de informação e
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Na educação vigoram as determinações do Com base nessas diretrizes e mobilizadas em
Banco Mundial que, de fato, estabelecem tanto a es- resistência à promulgação da LDB, as entidades do
trutura como a função dos vários níveis - da Educa- Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública promo-
ção Infantil à Pós-Graduação. Quanto às implicações veram, em todo o território nacional, inúmeras ativida-
deste quadro, o Governo central parece apenas reco- des que antecederam e garantiram a realização do 11
nhecer algumas mazelas educacionais - sobre as Coned (Belo Horizonte/MG, novembro de 1997) que
quais não se sente responsável-, citando-as em tex- culminou na consolidação do Plano Nacional de Edu-
tos oficiais sem quaisquer relações de causa/efeito, cação: Proposta da Sociedade Brasileira (PNE - Pro-
como se "naturais" e dando seqOência e aprofundan- posta da Sociedade Brasileira), apontando para a so-
do a política dos organismos internacionais: desres- ciedade o nosso belo horizonte...
ponsabilização do Estado, privatização generalizada, A estratégia de construção democrática do PNE
restrição, da democracia, flexibilização das relações - Proposta da Sociedade Brasileira - obrigou o Ga-
do trabalho, privilégio da racionalidade técnica, exclu- verno a produzir de forma rápida e intempestiva o
são social. PNE - Proposta do Executivo ao Congresso Nacional

As entidades que integram o Fórum Nacional (PNE/MEC), que revela as reais concepções e diretri-
em Defesa da Escola Pública avaliaram a situação zes de política educacional dos setores hegemônicos
política decorrente do projeto contrário aos interesses representados no/pelo Governo FHC. Vale dizer: nos-
da maioria da população brasileira, consolidado tanto sa estratégia forçou o Governo a expor seu plano glo-
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional bal de implementação de políticas educacionais ex-
(LDB, Lei n° 9.394/96) e legislação correlata, como na cludentes, o que vinha fazendo sem testemunho for-
continuidade de políticas educacionais excludentes, mal, causando à sociedade a falsa impressão de
implementadas pelo Governo Fernando Henrique ações focalizadas e desconexas.
Cardoso (FHC) e demais governos e partidos que lhe O PNE - Proposta da Sociedade Brasileira - se
prestam apoio. Adiantaram-se ao Governo, sistemati- alicerça na defesa de princípios éticos voltados para
zando sua utopia educacional por meio da construção a busca de igualdade e de justiça social. Suas pro-
de um Plano Nacional de Educação (PNE), um instru- postas foram forjadas à luz de concepções de ser hu-
mento de intervenção política que garantisse a con- mano, de mundo, de sociedade, de democracia, de
cretização do sonho coletivo de uma educação para a educação, de autonomia, de gestão participativa, de
cidadania, reafirmando-a como direito de todos e de- avaliação e de currículo antagônicas àquelas que os
ver do Estado. setores sociais hegemOnicos utilizam para manter a

O Fórum Nacional em Defesa da Escola Públi- política perversa e excludente que se subordina aos
interesses do grande capital especulativo e que se

ca, ao longo de mais de dez anos, vem atuando na expressa no PNE/MEC. Neste sentido, concebemos
defesa intransigente da educação para todos, públi- o PNE - Proposta da Sociedade Brasileira - como um
ca, gratuita, laica, em ~odos os níveis, caracterizada dos mais democráticos, representativos e importan-
pela qualidade social. Organizado para atuar na tes documentos da história da educação brasileira
Constituinte, esse Fórum foi responsável pelas princi- contemporânea.
pais conquistas que os setores sociais comprometi-
dos com tal educação conseguiram inserir na Consti- Restava então deflagrar um processo que forta-

lecesse as raízes do nosso PNE na sociedade; divul-
tuição Federal de 1988 (CF/88). Teve papel decisivo gá-Io e defendê-lo consistia então o desafio seguinte.
na construção do projeto de LDB (PL nO 1.258/88), o Demos passos importantes nesse sentido: transfor-
qual, embora representativo da sociedade brasileira, mamos o nosso PNE no PL nO 4.155/98 no Congres-
foi substituído por outro no Senado, este elaborado à so Nacional, ao qual foi apensado o PNE/MEC (PL nO
revelia da sociedade e finalmente, aprovado no Con- 4.173/98). Enfrentamos na Comissão de Educação
gresso Nacional - a LDB em vigor. da Câmara Federal, as poucas audiências públicas

O I Congresso Nacional de Educação (I Coned, sobre o PNE às quais pudemos conseguir acesso e
Belo Horizonte/MG, julho - agosto de 1996) colo- voz, em virtude do autoritarismo dá base parlamentar
cou-se, entre outros objetivos, o de organizar a inter- governista que sistematicamente privilegiou a partici-
venção nos processos de elaboração e tramitação da pação de expositores sintonizados com as propostas
LDBe sistematizou as diretrizes educacionais para a governamentais. De apensado ao PNE - Proposta da
elaboração do nosso PNE, definindo um belo horizon- Sociedade Brasileira, o PNE/MEC tornou-se, pelo
te... - Substitutivo do Relator, Deputado Nelson Marchezan
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(PSDB/RS), de fato no projeto de lei a ser eventual- Para que isto aconteça é necessário que estabeleça-
mente aprovado na Comissão de Educação da Câ- mos estratégias claras de ação, de curto, médio e lon-
mara. Tal manobra consistiu na pretensa apropria- go prazos.
ção, mesmo que parcial, do ideário do nosso PNE, Entendemos que a partir daqui nosso desafio é
nas partes introdutórias, e na manutenção das metas dinamizar os Fóruns Estaduais e Municipais em Defe-
do PNE/MEC, criando um "Plano Frankenstein". Re- sa da Escola Pública, rearticular os que já existiram e
pete-se, assim a história da elaboração e tramitação organizá-los onde eles ainda não existem. Tais orga-
da LDB. nismos devem chamar para si a tarefa de elaborar

Outros passos mais amplos e importantes fo- Planos Municipais e Estaduais de Educação, à seme-
ram dados quando participamos da Marcha dos Sem Ihança do PNE - Proposta da Sociedade Brasileira,
Terra, em abril de 1998, da Marcha dos 100 mil, em em termos do processo democrático de sua constru-
agosto de 1999, conclamada pelo Fórum Nacional ção e do seu conteúdo. Com isso, tendo a dimensão
por Terra, Trabalho e Cidadania, realizamos a Marcha de estarmos construindo planos de estado e não de
Nacional em Defesa e Promoção da Educação Públi- Governo, o 111 Coned espera dos futuros prefeitos, a
ca, em 6 de outubro de 1999, antecedida de manifes- serem eleitos em 2000 forte compromisso com a edu-
tações contundentes em estados e municfpios. Parti- cação como prioridade.
cipamos do Dia Nacional de Paralisação e Protesto É bom lembrar que, como instrumentos de pla-
em Defesa da Democracia e do Emprego, em 10 de nejamento, os Planos de Educação têm necessaria-
novembro de 1999. Além disso, nesse mesmo perfo- mente uma dimensão polftica e outra técnica. Na di-
do, diferentes ações junto ao Ministério Público foram mensão técnica, devem prever avanços e alternativas
desencadeadas, impondo a alguns governantes ir- de solução de déficits educacionais com base no le-
responsáveis derrotas polfticas importantes. vantamento de dados e na elaboração de um diag-

O 111 Coned realizou-se num porto alegre e se- nóstico consistente das realidades municipais e esta-
guro... "Reafirmando a Educação como direito de to- duais. Na dimensão polftica, devem sistematizar
dos e dever do Estado". Seu principal objetivo é im- ações a ser desencadeadas com base em diretrizes,
plementar o PNE - Proposta da Sociedade Brasileira. prioridades e metas, democraticamente definidas,

Entendemos que nesse processo é importante que ampliem seu potencial de organização prospecti-
a leitura, a análise e a atualização de seus dados e a va, de forma a ir concretizando o direito de todos à
definição de estratégias mais eficazes de sua imple- educação.
mentação em diferentes nfveis de profundidade e Tais procedimento conferem maior legitimidade
abrangência com base numa avaliação consistente e compromisso àqueles que hoje defendem e promo-
da correlação de forças da luta quetravamos no con- vem a educação pública de qualidade social. Nessa
texto polftico atual. empreitada, o envolvimento e a participação da socie-

O 111 Coned teve um triplo caráter: informação e dade é imprescindfvel.
análise, constatação e denúncia, definição e articula- Porque, hoje, a exemplo de ontem, o Governo
ção de polfticas educacionais. O caráter de informa- FHC adota a mesma estratégia autoritária utilizada
ção e análise pressupõe o conhecimento de expe- durante o processo de elaboração e tramitação da
riências, trabalhos e pesquisas de cunho inclusivo, LDB, procurando a adesão de setores sociais ao seu
desenvolvidos nos vários cantos do Pafs; o de cons- excludente PNE.
tatação e denúncia, avaliou as polfticas educacionais O Rio Grande do Sul foi emblemático na esco-
excludentes em vigor; e o de definição e articulação lha da sede do 111 Coned, pela acirrada e vitoriosa dis-
apontou polfticas e definiu um plano de lutas e uma puta de projetos polfticos, que teve a decisiva partici-
agenda para garantir o direito de todos à educação. pação dos trabalhadores e das trabalhadoras em
Ou seja, estamos propondo alternativas polfticas con- educação, dos estudantes e de diversos segmentos
cretas e estratégicas para sua conquista e implemen- da sociedade. A escolha também levou em conta o
tação, torna a educação uma prioridade nacional. caráter de disputa, não só teórica e nos marcos insti-

Realizamos o 111 Coned. Sua estruturação - tucionais, mas, sobretudo, nas práticas renovadoras
conferências, painéis, mesas, pôsteres, plenárias te- que, esperamos, possam consolidar-se no âmbito
máticas e plenária final- refletiu o esforço de discutir dos estados, dos municfpios e das instituições educa-
e ampliar a possibilidade de concretizar as diretrizes, cionais.
prioridades e metas do PNE - Proposta da Sociedade Também para nós, participantes do 111 Goned,
Brasileira, em todos os municfpios e estados do Pafs. estão em jogo dois projetos antagônicos de educação
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e de sociedade. É urgente a elaboração e a imple- aas mudanças determinadas pela tecnologia, para
mentação de Planos Estaduais e Municipais de Edu- que ele possa permanecer no mercado de trabalho.
cação com base no PNE - Proposta da Sociedade Para o Ministro do Trabalho e Emprego, a má forma-
Brasileira. ção da mão-de-obra brasileira é um dos principais en-

Mas tenhamos clareza: o PNE - Proposta da traves para que o trabalhador desempregado possa
Sociedade Brasileira - e os demais planos a serem encontrar um novo emprego.
elaborados nos estados e municlpios constituem-se Nos últimos anos, o trabalhador disputa um
em alavancas e não no ápice da nossa luta. mercado dominado pelas máquinas e pela moderna

O ápice será o fim do projeto neoliberal, repre- tecnologia. Há poucos anos, um jovem com o 10 grau
sentado no momento por FHC, e a inflexão em favor completo e conhecimentos de datilografia conseguia,
de um projeto democrático e popular. com relativa facilidade, uma vaga em escritórios, ban-

A realização do 111 Coned afirma a certeza de cos e outros ramos. Hoje, com a entrada do computa-
que é possível mudar a educação, mudar a socieda- dor nos lares e nas empresas, é fundamental o co-
de, mudar o País. nhecimento de informática, pois até os balcões das

Saímos deste porto alegre e seguro revitaliza- lojas estão sendo informatizados. Enquanto para as
dos para a continuidade de nossa luta, reafirmando a empresas as novas tecnologias significam modemi-
educação como um direito de todos (as) e um dever zação e redução de custos, para o trabalhador isso
do Estado. pode significar a exclusão do mercado de trabalho.

Porto Alegre/RS, 5 de dezembro de 1999. - Por acreditar que a educação é a chave para a
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. solução da maioria dos problemas sociais do PaIs, o

a SR. DR. HELENa (PSDB - RJ. Pronuncia o Prefeito 2ito não descansou enquanto não conseguiu
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- os recursos para a realização dos cursos de recicla-
tados, o Ministro Francisco Dornelles, ilustre titular da gem de mão-de-obra. Esse será o segundo no Muni-
Pasta do Trabalho e Emprego, estará visitando a ci- clpio, pois no dia 25 foram encerrados outros cursos,
dade de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janei- na área da Secretaria de Trabalho e Habitação, em
ro, na próxima segunda-feira, dia 13 dezembro, para convênio com a Democracia Sindical e o Fundo de
participar da cerimônia de entrega de certificados a Amparo ao Trabalhador - FAT, quando 1.080 candi-
cerca de mil trabalhadores que participaram dos Cur- datos receberam os seus certificados.
sos de Qualificação Profissional promovidos pela Novos cursos estão sendo programados para o
Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, com próximo ano, sempre visando a uma melhor prepara-
apoio do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, da ção do trabalhador para os desafios de um mercado
Fundação Banco do Brasil e do Centro Federal de de trabalho·sempre em evolução. É assim que, acre-
Educação Tecnológica - CEFET. ditando em política socia', o Poder Público investe na

Será a primeira etapa de um projeto do Governo educação, no treinamento da mão-de-obra. É dando
Federal que visa proporcionar ao trabalhador desem- ao cidadão instrumentos para que ele participe do
pregado a oportunidade de iniciar uma nova carreira, mercado de trabalho que construiremos um Brasil
participando de cursos que visam atender às mudan- mais justo, mais equilibrado social e politicamente.
ças do mercado de trabalho. Esses formandos partici- Está claro que a fome não espera, que o estômago
param de 23 cursos, como de pedreiro, de eletricis- tem necessidades imediatas, mas não será apenas
ta-instalador-residencial, de carpinteiro, de atendente pela distribuição de um prato de comida ou de uma
de telemarketing, de decorador de festas e outros. cesta básica que iremos combater as desigualdades
Cada candidato recebeu uma cesta básica, além de sociais. É preciso que novos instrumentos sejam utili-
vale-transporte para os que moravam mais distantes zados para resgatar a dignidade e reintegrar milhões
dos locais dos cursos. de brasileiros ao mercado consumidor.

Na aula inaugural contamos com a presença do A Pesquisa Nacional por Amostragem Domicíli-
Ministro Francisco Dornelles e, por esse motivo, ar, realizada no ano passado e cujos resultados foram
S. Exa foi convidado, novamente, para a festa de en- divulgados na última semana, demonstram que a es-
cerramento. tabilização da moeda, o combate firme à inflação, os

Esses são os primeiros e palpáveis resultados projetos de infra-estrutura e a política de privatiza-
da luta do Ministro Francisco Dornelles, membro atu- ções, com a abertura do mercado e a chegada de no-
ante desta Casa, em favor do emprego. S. Exa sem- vas empresas, ajudaram a melhorar os Indices socia-
pre:defendeu o treinamento do trabalhador, diante is do País nos últimos cinco anos.
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Na próxima segunda-feira, Duque de Caxias e bricar aço em condições precárias, sem qualquer
cerca de mil famílias estarão homenageando o nosso conquista social e sem o direito básico à educação, à
Presidente FHC, na pessoa do Ministro Francisco saúde e à dignidade. Esses pequenos trabalhadores
Dornelles, pela incansável luta em favor do emprego, são submetidos, nobres colegas, a esforços físicos
sem truques e com muito trabalho. sobre-humanos, com jornadas de traball10 que se es-

Esses já são, na realidade, os primeiros frutos tendem por toda a noite e final de semana. Trabalham
que a política econômica do Presidente Fernando em locais insalubres, respirando gases, fumaças e
Henrique Cardoso começa a colher. poeiras dos fornos; submetidos ao excesso de radia-

Muito obrigado. ção solar, ao calor do forno, etc. O mais grave disso
O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pronun- tudo é que esse trabalho tira as crianças de onde elas

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. deveriam estar, que é a escola.
Deputados, hoje venho falar de uma situação vergo- "Os Carvoeiros" retrata, principalmente, o sacri-
nhosa para todos nós, brasileiros, de uma verdadeira fício das crianças e as ações do Brasil Criança Cida-
tragédia. Refiro-me ao trabalho infantil, de crianças dã para devolver-lhes a cidadania e a esperança de
exploradas acintosamente. um futuro. Denuncia também o forte impacto provoca-

V. Ex" devem ter ouvido falar do documentário do pelo processo produtivo do carvão vegetal no meio
"Os Carvoeiros", dirigido por Nigel Noble e realizado ambiente, com o desmatamento nos cerrados e a ex-
pela Zezen Produções. Este filme, senhores, retrata tinção da fauna e flora.
um dos aspectos mais dolorosos da realidade brasile- Nas últimas décadas, a produção de carvão ve-
ira: o trabalho infantil em regime de semi-escravidão, getal vem revelando-se uma das atividades econômi-
em carvoarias no interior do Brasil. Mostra um relato cas mais danosas à natureza, com o uso de técnicas
comovente sobre a face miserável e subdesenvolvida atrasadas, aplicadas de forma inconseqüente. O des-
de um país que pretende ser moderno. matamento avassalador, o desperdício e a explora-

Milhões de crianças brasileiras, senhoras e se- ção desumana da mão-de-obra passaram a fazer
nhores, estão sem direito à educação, à cidadania e parte da produção de carvão vegetal, que teve seu
ao futuro. E não são poucas vivendo essa situação. ápice nos anos 80, quando Minas Gerais tornou-se o
Estima-se que, no País, crianças e adolescentes re- maior polo siderúrgico mundial. A exploração do car-
presentam 55% da força de trabalho na zona rural e, vão contribuiu para a destruição da Mata Atlântica e
entre 6% a 12%, nos centros urbanos, quadro consi- boa parte do cerrado do Centro-Oeste brasileiro. Ago-
derado gravíssimo pelo Fundo das Nações Unidas ra ameaça também a Amazônia, região biologica-
para a Infância - UNICEF. mente mais rica e mais inexplorada do mundo.

Os dados oficiais apontam trabalho se- Pois bem, nobres colegas, "Os Carvoeiros"
mi-escravo em diversas áreas. Também se explora o mostra uma das faces mais perversas da desigualda-
trabalho infantil na colheita da laranja e do sisal, na in- de social, e que todos precisamos combater com ri-
dústria do calçado, nas plantações de erva-mate e em goro Por outro lado, o documentário também aponta
outras atividades agressivas. A tragédia é maior nas alternativas e soluções para que tenhamos um país
carvoarias de Minas Gerais e da Amazônia onde cri- mais justo e humano, respeitando os direitos de todos
anças e adolescentes trabalham emjornad~ de até 12 os cidadãos.
horas por dia, em regime de semi-escravidão, para Sr. Presidente, solicito a V. Ex8 que autorize a
ajudar no sustento da família. divulgação de meu pronunciamento no Jornal da

Govemo, errpesaseorga1iza,;fJesl1ãc>-gcM3marne Câmara e no programa A Voz do Brasil.
1En1an ocabar com esse grave problema social. O Governo Muito obrigado.
Federal aiou o projeto Erradicação do Trabalho Infantil, parte O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o Sl~-

do programa Brasil Criança Cidadã, que oferece um com- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa-
plemento de renda familiar para retirar as crianças e dos, levantamento realizado pelo Governo de Goiás
adolescentes do trabalho e encaminhá-los às esco- prevê investimentos da ordem de 11,6 bilhões de reais
las. Essa iniciativa conseguiu acabar, aparentemen- no Estado, nos próximos quatro anos, apenas no setor
te, com o trabalho infantil em carvoarias do Mato privado. Se incluirmos os recursos previstos pelo setor
Grosso do Sul. público estadual, o total de investimentos na economia

O documentário "Os Carvoeiros", senhores, goiana pode chegar a 22,2 bilhões de reais até 2003, o
mostra o drama de dezenas de famílias pobres do in- que representa quase 90% do Produto Interno Bruto
terior do País, que produzem carvão vegetal para fa- (PIB) do Estado, que é de 25 bilhões de reais.
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Se essa previsão de investimentos se concreti- O programa Goiás com Desenvolvimento Har-
zar, Goiás pode transformar-se num novo Eldorado mônico contará com recursos da ordem de 1,4 bilhão
brasileiro, atraindo novas empresas para o Estado, de reais e serão priorizadas as áreas de desenvolvi-
particularmente na área de agroindústria, que vem re- mento regional, meio ambiente e recursos hídricos,
cebendo fortes incentivos do Governo Marconi Perillo saneamento básico e habitação.
no esforço em favor da industrialização do Estado e Por fim, o programa Goiás Moderno prevê in-
da retomada do crescimento econômico. vestimentos de 273,3 milhões de reais voltados para

Esse interesse crescente por Goiás já ocorre na as áreas de gestão e finanças públicas, divulgação e
prática, com a instalação ou expansão de grupos em- publicidade.
presarias como Perdigão, Gessy Lever, Cí- Esse conjunto de investimentos mostra que o
rio-Bombril, além do setor farmacoquímico, que está Governo de Goiás está no caminho certo para a reto-
em franca expansão no Distrito Agroindustrial de mada do crescimento e o fortalecimento da economia
Anápolis (DAIA), com indústrias como a Neoquímica, goiana. Se viabilizado esse ambicioso programa, Go-
que acaba de anunciar investimentos da ordem de iás certamente será incluído na agenda dos grandes
240 milhões de reais para a construção de uma nova investidores nacionais e estrangeiros, atraindo para o
fábrica naquele Município. Centro-Oeste os investimentos capazes de mudar o

Esses números, somados aos 10,6 bilhões de perfil econômico da Região e consolidando a vocação
reais em investimentos públicos estaduais, que inclu- do Estado para a industrialização.
em repasses federais, do Tesouro Estadual e opera- Como conseqüência, Goiás estará fortalecendo
ções de crédito, representam mais de 5 bilhões de re- seu mercado interno e ampliando as perspectivas de
ais por ano. Se essas previsões de investimentos se emprego e renda para milhares de trabalhadores,
confirmarem, a economia goiana dará um salto signi- resgatando sua imensa dívida social para com os
ficativo nos próximos quatro anos, iniciando uma fase mais necessitados, além de devolver a esperança a
de expansão jamais vista e de crescimento inéditos milhares de famílias goianas que até então não tive-
no Estado. ram acesso à riqueza que ajudam a produzir.

Em relação às iniciativas do setor privado, estão Muito obrigado.
previstos investimentos da ordem de 1,3 bilhão de re- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
ais na indústria de alimentação, 573 milhões de reais seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu-
na área da indústria de transformação, 1,5 bilhão de tados, venho a esta tribuna expor minha posição ple-
reais no setor químico e de mineração, 1,6 bilhão de namente contrária a qualquer estudo, por parte do
reais no setor agrícola, além de 2 bilhões de reais nas Governo Federal, que promova, dentro da estrutura
áreas de infra-estrutura, turismo e serviços e 1,1 bi- do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), quais-
lhão de reais em investimentos diversos. quer perdas por força da desvinculação de milhões

Em relação ao setor público, os investimentos de proventos, em todo País, do salário mínimo.
com recursos do Tesouro Estadual nos próximos qua- Assim me manifesto por ser um Parlamentar
tro anos somam mais de 7,3 bilhões de reais, e serão eleito pelos Municípios de pequeno e médio porte do
implementados através de programas como Goiás interior do Estado do Rio de Janeiro, principalmente
Competitivo, Pólo Econômico Regional, Goiás Cida- das regiões norte, noroeste e centro-norte. Como po-
dania, Goiás com Desenvolvimento Harmônico e litico fortemente ligado às minhas bases, sou conhe-
Equilibrado, além de Goiás Moderno e Empreende- cedor das dificuldades vividas por milhares de segu-
dor. rados pelo INSS, com baixos benefícios e pensões

Para os dois primeiros programas estão previs- atrelados ao valor do salário mínimo, este completa-
tos investimentos superiores a 2,3 bilhões de reais, mente defasado, aquém das reais necessidades do
nos próximos quatro anos, no estímulo ao desenvolvi- trabalhador brasileiro.
mento de atividades produtivas e aos setores agrope- Considero um despropósito, um verdadeiro de-
cuário, de mineração, industrial, comercial e de turis- satino a existência de estudos que desvinculem o sa-
mo. lário mínimo dos proventos do INSS, procurando eu

No Goiás Cidadania, voltado para a melhoria da crer que isto só possa ser mais um boato palaciano,
qualidade de vida da população, estão previstos re- resultado de falhas na estrutura de comunicação da
cursos de 2,29 bilhões de reais, a serem aplicados Presidência da República. É inadmissível, nobres co-
nas áreas de saúde, educação e esporte, segurança legas de Parlamento, que se considere como normal
pública e transportes coletivos. - e por isso minha reação - levantamento técnico, de
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ordem governamental, que busque implementar per- o assunto por mim abordado hoje apontando a execu-
das para uma segmento que não mais as suportam, ção de medidas, pelo Governo, que fatalmente levari-
de onde não se pode retirar mais nada. am prejuizos aos idosos aposentados pelo INSS no

É com muita satisfação que assisti às manifes- Brasil.
tações públicas do Presidente Fernando Henrique Ainda que um aliado fiel do Presidente Fernan-
Cardoso negando, veementemente, qualquer possi- do Henrique Cardoso nesta Casa de leis, um defen-
bilidade de criação de um salário de referência para a sor de seus e dos ideais do meu partido, o PSDB, le-
Previdência Social, desvinculando os beneffcios do vantaria a minha voz, nesta tribuna, contra qualquer
salário minimo. A confusão se estabeleceu tomando tipo de ato que viesse proporcionar perdas inaceitá-
como base discussões - estas, sim, reais - da fixação veis para aqueles aposentados com proventos atrela-
de pisos profissionais ligados ao setor privado, em dos à variação do salário minimo. Não seria outra a
"estudo embrionário" (sic). minha posição por ter relações próximas com este

Segundo estes estudos, o Governo estaria bus- segmento, por procurar apoiá-los sempre com todo o
cando estabelecer saidas constitucionais para a con- meu empenho.
cessão de reajuste para algumas categorias profissi- Desfeitas as confusões .geradas por desencon-
onais especificas que tenham hoje como piso o salá- tro de informações no Palácio do Planalto, gostaria de
rio minimo. Ainda assim, considero um equivoco polf- deixar registrado, neste plenário, meu voto de confi-
tico imenso, por parte da assessoria de Comunicação ança no Governo Federal, no Presidente Fernando
do Governo Federal, a divulgação precipitada à opi- Henrique Cardoso e nas decisões que vier a tomar,
nião pública de questões que se encontram em fase resguardando, evidentemente, os direitos, as con-
restrita de avaliação, portanto, mera especulação. quistas parcas, que precisam ser elevadas, dos nos-

Tenho dito, em reiteradas oportunidades, da for- sos idosos brasileiros, segurados do INSS.
ma competente como o Ministro da Previdência e Era o que eu tinha a dizer.
Assistência Social, Sr. Waldeck Ornélas, tem condu- O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pronun-
zido sua pasta, com especiais atenção e dedicação cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'lS e Srs.
aos segurados do INSS. Desejo enfatizar este meu Deputados, a passagem dos 131 anos de emancipa-
reconhecimento a partir do momento em que, imedia- ção polftica do Municipio de São Gonçalo do Amaran-
tamente, o Ministro Waldeck posicionou-se contraria- te é para mim motivo de muito orgulho. Este Munici-
mente aos boatos da desvinculação dos beneficios pio cearense, localizado a cerca de cinqüenta quilO-
do salário minimo. Parabenizo ainda S.Exa. pelas metros de Fortaleza, é o berço da história de minha
suas declarações a respeito de que se houver altera- família, e é com satisfação que vejo o crescimento de
ções, serão elas para melhorar a situação de milhões São Gonçalo. No último fim de semana, visitei nossa
de segurados e de idosos que dependem destes pro- querida cidade durante a festa dos 131 anos e verifi-
ventos. quei de perto os novos beneficios.

O Governo Federal tem demonstrado, com seri- A população ganhou uma sede para a Promoto-
edade, que é preciso reestruturar a Previdência Soci- ria Pública e um novo Terminal Rodoviário, sonho de
ai no Pais, buscando a eliminação do déficit existen- tantos anos e que finalmente servirá como uma porta
te, que amarra a gestão do Estado brasileiro. Foi as- de entrada e saida do Municipio, que vem crescendo
sim com a Reforma da Previdência, votada e aprova- vertiginosamente. A Praça da Matriz foi totalmente re-
da por nossos pares neste insigne Parlamento. Tem formada e agora transformou-se em um belo local
sido assim no âmbito administrativo, com uma polftica para reunir as famílias nas horas de lazer.
séria de reformulação do atendimento prestado pelo Muitas obras estão em andamento e outras já
INSS aos seus segurados, com inauguração de no- foram concluidas, com a ajuda do Governo do Esta-
vos postos e ampliação dos beneficios para uma par- do. Destaco aqui duas sedes do Projeto Aprender,
cela maior da sociedade brasileira. Brincar, Crescer - uma em Pecém e outra na sede do

O Governo Federal tem-se portado, nestes dias Municfpio. O ABC cuida de crianças e adolescentes,
em que assistimos à gradativa recuperação econOmi- de 7 a 17 anos, com atividades curriculares e extra-
ca do Pais, com coragem e determinação, mas sobre- curriculares. Também há o Centro Vocacional Tecno-
tudo - gostaria de ressaltar - com bom senso e eleva- lógico de São Gonçalo do Amarante, que capacitará
da preocupação popular. os jovens moradores.

Por isso, muito me alarmei, mesmo me surpre- A cidade está recebendo serviços de ajardina-
endi quando das primeiras noticias veiculadas sobre mento e paisagismo. Novas casas estão sendo cons-



Na área educacional, houve um crescimento de
88% no número de alunos matriculados este ano,
com relação ao ano passado. O Município também
tem investido em recursos humanos, realizando con
curso público para professores e servidores. A valori
zação do quadro docente também é uma meta da Se
cretaria Municipal de Educação, que implantou o PIa
no de Cargos e Carreiras garantindo um aumento sa
larial entre 104% e 376%.

Quanto à qualificação, 160 professores estão
realizando o curso de Pedagogia em Regime Especi
al, através de um convênio firmado com a Universida
de Regional Vale do Acaraú. Vinte e nove participam
do curso de pós-graduação em Metodologia do Ensi
no Fundamental e Médio.

Diante do exposto, só tenho a cumprimentar os
moradores e a administração de São Gonçalo do
Amarante e desejar que no próximo aniversário te
nhamos ainda mais a comemorar.

Sr. Presidente, peço a V. Ex8 autorize a divulga
ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigado.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
primeiramente anuncio a V. Exa que estou dando en
trada em projeto de lei que visa à ligação, dentro do
Plano Nacional de Viação e Obras, do Ceará ao Rio
Grande do Norte, por estrada que passa por Mossoró.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a preocu
pação com o meio ambiente, com o desenvolvimento
sustentável e com um crescimento econômico e soci
al duradouro sempre fez parte da agenda do Poder
Público em relação à região sul do Estado do Ceará.

Já em 1946, foi criada a Floresta Nacional do
Araripe, através do Decreto-Lei nO 9.226, de 2 de
maio de 1946. Hoje denominada Flona do Araripe, to
taliza uma área de 38 milhões, 262 mil e 326 hecta
res, abrangendo os Municípios de Santana do Cariri,
Crato e Barbalha.

Dezembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 60753

truídas através dos mutirões do PROURB e pratica- controle do peso é feito mês a mês pelos agentes de
mente 100% dos domicflios têm ligações de água e saúde e, trimestralmente, é feita uma avaliação nutri-
esgoto. As estradas de acesso, vale ressaltar, tam- cional.
bém estão sendo recuperadas, garantindo uma maior O mais importante é que as mães acompanham
tranqUilidade aos moradores e visitantes, que se en- todo o desenvolvimento da criança, recebendo orien-
cantam com as belezas naturais existentes em São tações de como garantir uma vida saudável ao seu fi-
Gonçalo, entre elas a Barragem do Curral Grande e lho. Paralelo a esse Programa, há também um traba-
as praias da Taíba e Pecém. lho de alimentação alternativa para as mães das cri-

Aliás, Sr"s e Srs. Deputados, é no Pecém que anças desnutridas, independentemente da faixa etá-
está sendo construído o Complexo Industrial e Por- .na.
tuário do Governo do Estado, obra grandiosa que ser-
virá como suporte para o desenvolvimento do nosso
Ceará. Lá serão instaladas uma siderúrgica, uma refi
naria, termelétrica e indústrias afins. Para garantir o
suprimento de energia até o funcionamento da terme
létrica, já está pronto um gasoduto, que liga Guama
ré, no Rio Grande do Norte, a Pecém, fornecendo gás
natural para o Complexo.

Apesar das dificuldades financeiras que afetam
o País de um modo geral, São Gonçalo do Amarante
tem enfrentado os desafios e conquistado uma me
lhor qualidade de vida para a população. Na área da
saúde, os moradores foram beneficiados com o Hos
pital Municipal Luíza Alcântara e Silva, inaugurado há
pouco mais de um ano, com uma aparelhagem de úl
tima geração.

Os nove postos de saúde funcionam regular
mente, com as equipes do Programa Saúde da Famí
lia, que, por sua vez, têm conseguido fortalecer o vín
culo com a comunidade, quebrando a tradição da ro
tatividade vista no início dos trabalhos do projeto.

A criança e a mulher são prioridades no Municí
pio. Isso sem falar no programa de saúde bucal, que
tem obtido índices positivos com relação à prevenção
da cárie em adolescentes. Mas nada seria possível,
Sras. e Srs. Deputados, sem a participação popular,
uma marca da administração do Prefeito Silva Neto,
que mantém um excelente relacionamento com os
servidores e a população em geral.

E os frutos dessa boa administração já estão
sendo colhidos. Destaco aqui a cobertura vacinal,
que atingiu índices superiores aos esperados. Tam
bém foi registrada queda na mortalidade infantil, au
mento da cobertura de pré-natal e planejamento fami
liar, continuidade do programa de prevenção do cân
cer ginecológico, enfim, um tratamento adequado aos
doentes.

Mais de trezentas crianças, na faixa etária de 6
a 23 meses, estão incluídas no Programa de Atendi
mento ao Desnutrido, iniciado em maio do ano passa
do. Cada criança participante recebe, mensalmente,
trinta .litros de leite longa vida e um lata de óleo. O
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Com 76% da cobertura florestal caracterizada A criação da APA da Chapada do Araripe veio
como transição floresta úmida/cerrado e cerrado pro- para tentar soluções duradouras para todos esses
priamente dito, a Flona do Araripe fica situada em problemas que envolvem o processo de degradação
uma região onde as condições de clima e de solo pre- ambiental da região. Os objetivos que nortearam a
dispõem à desertificação. Como sua cobertura vege- sua criação foram: "proteger a fauna e a flora, especi-
tal nativa vem sendo progressivamente reduzida, a almente as espécies ameaçadas de extinção; garantir
Flona do Araripe assume papel relevante na manu- a conservação de remanescentes de mata aluvial,
tenção do equilfbrio hidrológico, climático, ecológico e dos leitos naturais das águas pluviais e das reservas
edáfico do complexo sedimentar do Araripe. hidricas; garantir a proteção dos sitios cênicos, ar-

Em termos socioeconômicos a Flona do Arari- queológicos e paleontológicos do cretáceo inferior do
pe é importante no fornecimento d~ alimentos, ener- Cor:nplexo do Araripe; orden~r o ~u.rismo ecológi~, ci-
gia e plantas medicinais. O extrativismo do pequi entlfico.e ~ultural e as demaiS atlvlda?es eC?nôml~as
constitui uma fonte de renda para grande parcela da compat~vels com a conse.rvação a~b~ental; incentivar
população que habita aquela região. as manifestações culturaiS e contribUir para o resgate

. da diversidade cultural regional; assegurar a susten-
MaiS recenter:ne~te, através de decreto de 4 d~ tabilidade aos recursos naturais com ênfase na ga-

agosto de 1997, fOI criada a Área de Proteção Ambl- rantia da qualidade de vida das populações residen-
ental da Chapada do Araripe, que abrange uma faixa tes na APA e no seu entorno"
de t~rra bem a~pla: a Biorregião do Complexo do Como se vê, o arcabou~o legal que embasou a
Ararlpe. Para a ~rlação da APA nesse espaço geográ- criação da Flona do Araripe e da APA da Chapada do
fico fora~ considerados o~ remane~~entes ~e vege- Araripe é plenamente suficiente para garantir a imple-
taç~o ~atlva, a~ fo~tes hidrlcas, os SltlOS fossllfferos e mentação de um modelo de desenvolvimento daque-
as Jazidas de glpslta. Ia região, plantado no uso sustentável dos recursos

Inserida no espaço de um conjunto de 33 Muni- naturais em beneficio das gerações atuais e para a
cipios, sendo 15 no Estado do Ceará, 11 em Pernam- satisfação das necessidades das gerações futuras.
buco e 7 no Piau~, a APA da Chapada do Araripe "en- O caminho da busca da integração entre con-
volve uma .planicle no topo da Chapad~, zonas de ta- servação ambiental e desenvolvimento econômico e
lude bor~eJan~o. o sopé, uma zona se?'mentar de lar- social sustentável é longo e deve ser percorrido por
gura variável Irrigada pel~s. fontes Oriundas da Cha- todos, conjuntamente. Não é prerrogativa só do Po-
pada e um entorno participante do embasamento der Público. A parceria Governo versus sociedade é
cristalino do Nordeste". neste caso, imprescindivel. '

A Chapada do Araripe é um espaço geográfico Para garantir eficácia às ações, é fundamental,
que se destaca no interior do sertão nordestino, por porém, que o Poder Público garanta um minimo de
suas caracteristicas naturais e socioeconômicas pró- apoio institucional, através da criação ou ampliação e
prias, estendendo-se por 180 quilômetros de compri- fortalecimento de instituições já existentes.
mento no sentido leste-oeste e com largura variável Não é o que estamos presenciando, neste mo-
pe 30 a 70 quilômetros no sentido norte-sul. A área mento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
tem grande relevência no cenário nacional em função Cariri, Estado do Ceará. Naquela região existe, em
de sua riqueza em termos de biodiversidade e de tra- pleno funcionamento, um Escritório Regional do Iba-
dição cultural. Esse inestimável patrimônio está sen- ma que ameaça ser fechado.
do, porém, constantemente ameaçado por um pro- Localizado na cidade do Crato o Escritório Re-
cesso de exploração gerador de desequilfbrios ecoló- gional do Ibama é responsável pel~ implementação
gicos. da política de preservação ambiental na Flona do

É importante salientar o imenso reservatório de Araripe e na APA da Chapada do Araripe, garantindo,
água representado pela Chapada do Araripe e que ainda, a presença do Poder Público naquela região,
condiciona a vida de grandes contingentes populacio- fiscalizando e inibindo queimadas indevidas, desma-
nais de toda a biorregião do Araripe. É preocupante tamentos desnecessários, caças indiscriminadas de
constatar que esse imenso reservatório está sendo espécies ameaçadas de extinção e degradação de
constantemente ameaçado pelos desmatamentos in- áreas com cobertura vegetal.
discriminados que reduzem a vazão das fontes de Dada a importência da preservação daquele
águas naturais e pela poluição decorrente do uso de ecossistema, o Escritório Regional do Ibama, no Cari-
agrotóxicos. ri, careceria de uma ampliação. Ao contrário, o que se



Como tanto o Relator do projeto, Deputado
Alberto Fraga, como o próprio Governo reconhece
ram como correta e necessária a introdução dessa
exceção na Lei, só me resta comemorar e agradecer,
em nome de milhares de brasileiros que, em não sen
do atendidos em suas reivindicaçOes, ficariam obriga
toriamente à margem da lei. Coube a mim, como um
dos representantes da região amazônica e porta-voz
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vê são tentativas de fechamento de suas portas e o habitacionais que não têm como comprar outros tipos
desmonte de sua estrutura técnica e operacional. de alimentos. Muitas vezes, o local mais próximo de

Alertamos, aqui, para esse grande equIvoco abastecimento pode estar a dezenas ou até centenas
previsto na reforma administrativa do Ibama: a desati- de quilômetros.
vação do Escritório Regional no Cariri, deixando Ii- Afora isso, a esses brasileiros estão igualmente
vres os especuladores que, inevitavelmente, agirão inacesslveis os órgãos e entidades onde deveriam di-
impunes na degradação do meio ambiente. rigir-se para comprovar aptidão técnica para o manu-

Confiamos plenamente na ação do Ministro do seio de armas e aptidão psicológica para o seu em-
Meio Ambiente, Deputado Sarney Filho, que, com prego seguro. Isolados, sem serem beneficiários de
sua visão de futuro e sensibilidade social, agirá em quaisquer polfticas públicas eficazes, esses grupos
consonância com os anseios da população daquela de cidadãos e cidadãs poderiam ser duplamente pre-
região, que deseja não só a manutenção, mas a am- judicados pelo Poder Público caso não fossem consi-
pliação e o fortalecimento do Escritório Regional do derados exceção no contexto da lei de controle de ar-
Ibama na região do Cariri, no Estado do Ceará. mas. Em primeiro lugar, estariam sendo negligencia-

Sr. Presidente, solicito a V. Exa que determine a dos como sujeitos de direito. E depois estariam sendo
divulgação de meu pronunciamento nos meios com- condenados por uma legislação omissa que os obri-
petentes. garia a viver na clandestinidade com suas armas,

Era o que tinha a dizer. como se criminosos fossem.
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pro- Por isso, Sr. Presidente, senti-me satisfeito e or-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e gulhoso ao ser informado de que o Projeto de Lei nO
Srs. Deputados, é com satisfação que fui informado 1.850, de 1999, que dispõe sobre a autorização de
de que o Projeto de Lei nO 1.850, de 1999, que trata da porte de arma para caçadores de subsistência, teve
exceção para uso de armas por parte de seringueiros aceitação tanto da Relatoria da nova lei como de par-
e pessoas que vivem na floresta e dependem da arma te do próprio Governo, cujo Ministro da Justiça foi ex-
para caça e defesa contra animais selvagens, foi aca- tremamente senslvel à situação, compreendendo as
tado não só pelo Relator, Deputado Alberto Fraga, fortes razões expostas em minha proposta. Basica-
como pelo próprio Governo. Na semana passada, o mente, o projeto pretende dar aos residentes de áre-
Ministro da Justiça, José Carlos Dias, afirmou que as rurais, que comprovem depender do emprego de
este projeto será uma das poucas exceções na nova armas de fogo para prover a subsistência alimentar
legislação brasileira para o controle de armas. familiar, autorização, na forma prevista na regulamen-

Minhá preocupação com este aspecto foi regis- tação, para uso da arma na categoria caçador.
trada desde que a legislação referente às proibições Com a aprovação dessa medida, a partir da
para compra e uso de arma de fogo começou a ser nossa iniciativa será corrigida essa omissão da lei vi-
discutida. Sem um adendo dessa importância, um gente, concedendo autorização especial, na catego-
grande número de pessoas, vivendo nas regiões ria caçador, para esses brasileiros cuja existência e
mais inóspitas do Brasil, estariam correndo sérios ris- necessidades peculiares tinham sido ignoradas até
coso A omissão da lei na proteção aos residentes em agora. Vamos resgatar, com isso, uma situação bizar-
áreas rurais, a maioria delas inóspitas, distantes de ra, em que deles se exige o cumprimento de um trâmi-
povoações onde pudessem usufruir das facilidades te burocrático que lhes é totalmente inacesslvel e, ao
da infra-estrutura urbana que se fazem necessárias mesmo tempo, os coloca ante o impasse de cumprir a
para o cumprimento das exigências para emissão de lei, sucumbindo à mIngua e à sanha das feras, ou de-
autorização de arma de fogo precisava ser corrigida. sobedecê-Ia deliberadamente, sujeitando-se às pe-

Seringueiros, castanheiros e demais pessoas nas de uma legislação, para eles, totalmente errônea.
que vivem em áreas do interior ainda não desbravado
deste Brasil, como a floresta amazônica, por exem
plo, dependem decisivamente de armas de fogo, tan
to para defender-se de animais bravios com que con
vivem nesses ambientes hostis, quanto para sua so
brevivência em termos de alimentação. É com a caça
que muitas dessas famflias contam unicamente para
não morrer de fome, até porque, em muitos casos,
esta gente está tão distante das cidades ou núcleos
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dos seringueiros e outros milhares de trabalhadores de remédios, salvo as indústrias farmacêuticas cons-
do interior do meu Estado e região, apresentar pro- cientes, que trabalham de maneira ética e com digni-
posta corrigindo essa injustiça. Por isso, só temos de dade. Como entender isso sem duvidar da idoneida-
agradecer a sensibilidade e a visão tanto do Relator de das empresas irresponsáveis que praticam preços
do projeto como do Ministro da Justiça, que entende- exorbitantes, prejudicando nossa comunidade?
ram as razões do meu pedido. Chamo a atenção de todos os Parlamentares

Sr. Presidente, gostaria que V. ExB autorizasse a para o fato de que temos a obrigação de questionar
publicação deste pronunciamento no Jornal da Câ- as práticas nocivas de mercado. Não podemos per-
mara e no programa A Voz do Brasil. der o momento.

Era o que eu tinha a registrar. A CPI dos Medicamentos, presidida pelo Depu-
Muito obrigado. tado Federal Nelson Marchezan, que tem como Rela-
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem re- tor o Deputado Federal Ney Lopes, está começando

visão do orador.) - Sr. Presidente, quero cumprimen- a ouvir autoridades e responsáveis por esse segmen-
tar o Deputado Nelson Marchezan, Presidente da CPI to, para buscar explicações e saídas plausíveis que
dos Medicamentos, bem como o Relator, Deputado possam atender, de maneira segura e com baixo cus-
Ney Lopes, pelo brilhante trabalho que vêm fazendo to, a população brasileira.
na referida CPL O lucro do medicamento é social, não Essa questão é seriíssima e merece toda a nos-
exclusivamente financeiro; não pode ser uma selva- sa atenção; do contrário, estaremos nos calando e
geria. Este serviço que estão prestando á Nação eno- cedendo ás pressões dos que lucram com facilidade
brece a Câmara e principalmente vem prevenir uma diante da falta de fiscalização séria e constante e de
série de abusos que ainda poderiam estar por vir. uma política igualitária de medicamentos.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é comple- Muito obrigado.
xa a questão dos medicamentos neste País. Quando O SR. WELLINGTON DIAS (PT - Pio Pronuncia
tratamos da saúde, não devemos estar preocupados o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. e Srs.
com o preço dos medicamentos, da tecnologia, dos Deputados, as reformas propostas pelo Governo, co-
procedimentos médicos ou dos preços hospitalares. brando a contribuição dos aposentados e pensionis-
Em se tratando de necessidade vital, este bem jamais tas, rumam no sentido de fragilizar o caráter público
poderia estar no mesmo patamar de outros bens de da previdência, criando condições para o crescimento
consumo. Ao tratar desta questão, é isso o que perce- da previdência privada mediante o sucateamento da
bemos. Não se pode permitir que o mercado trate um previdência pública. O Fator Previdenciário e a amea-
medicamento sob a ótica única e exclusiva do lucro. ça de redução ainda maior do teto de benefícios do
Isto é crime - pelo menos, deveria ser. Regime Geral da Previdência Social - RGPS são

Bem que o Ministério da Saúde poderia dar tra- exemplos disso. Na medida em que os servidores pú-
tamento adequado a esta delicada questão. Entendo blicos venham a ser forçados a buscar aposentadoria
que o único objetivo a ser perseguido pelos profissio- complementar no setor privado e que seja fixado
nais de saúde é o da promoção do bem-estar indivi- como limite para suas aposentadorias o mesmo valor
dual e coletivo, objetivo que parece esbarrar nos inte- do RGPS, quem estará fragilizado é o próprio interes-
resses da indústria farmacêutica. se público, já que não mais haverá condições de atra-

A partir dessa premissa, a função social do pre- ir e manter no serviço público bons quadros.
ço do medicamento é o ponto chave para a elabora- Distorções existem, no entanto devem ser com-
ção de uma política nacional de medicamento. Esta batidas, sempre em favor da moralidade e da legali-
política deve-se basear, em primeiro lugar, no acesso dade. Isso implica aprovar e fixar um teto justo de be-
igualitário aos remédios por todos os cidadãos brasi- nefícios de aposentadoria e remunerações, que seja
leiros. Sei que isso não é simples, pois estamos ten- válido para os ativos e inclua todas as vantagens.
tando alterar hábitos e costumes da prática farmacêu- Mas isso não pode significar o desrespeito a direitos
tica. É impossrvel a quem quer que seja tratar dessa adquiridos nem servir de pretexto para o mero confis-
questão sem se indignar com essa prática. co de aposentadorias, salários e outros direitos. Para

O medicamento é um bem público que precisa se ter uma clareza da real situação, é importante re-
de regulação econômica. O que se constatou nos últi- lembrarmos que desde o início do Governo FHC fo-
mos dez anos foi uma pequena variação na quantida- ram retirados 47 direitos dos servidores públicos.
de de medicamentos vendidos e inexplicavelmente Esse "terrorismo" promovido pelos Governos
um aumento vertiginoso no faturamento da indústria Collor, Itamar e FHC em torno da reforma da previ-



Brasflia, 8 de dezembro de 1999.
Excelentfssimos Senhores Deputados,
Os trabalhadores do Ministério Público da

União, aqui representados pelo SINDJUS/DF (Sindi-
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dência, assim como a implantação do Regime Jurfdi- do desde 1995 se recusa a discutir uma efetiva e ver-
co Único - RJU, foram a grande causa do desequilf- dadeira reforma da Previdência.
brio criado a partir de 1991, com um aumento expres- É preciso uma revisão, sim, mas não de forma
sivo do número de aposentados que fazem jus à apo- que a União fique praticamente de fora. É preciso re-
sentadoria integral ou proporcional. conhecer que o patrão, o Governo Federal, há muitos

Mas essa situação é também resultado do enve- anos não contribui, como mandam as regras da previ-
Ihecimento dos quadros do serviço público. Apenas dência em qualquer lugar do mundo.
na União, houve uma redução de cargos públicos da O respeito ao direito adquirido, ainda que seja
ordem de 270 mil servidores, ou seja, servidores que uma cláusula pétrea, exige a consideração da nature-
se aposentaram ou morreram e que não foram substi- za do direito. Se é verdade que não existe direito ad-
tufdos. Se 45% da despesa de pessoal da União e quirido contra a Constituição, temos que levar em
31,3% da despesa de pessoal dos Estados é com conta se o direito deriva da própria Constituição de
aposentados e pensionistas, é resultado de uma polf- 1988 ou de leis ordinárias. Se deriva da Constituição,
tica de desmonte do Estado e do serviço público me- não pode nem mesmo a emenda constitucional supri-
diante a redução de quadros, o que prejudica ainda mi-Io. O direito à aposentadoria integral, sem contri-
mais a prestação de serviços públicos, notadamente buição previdenciária, se insere nesse rol de direitos.
nas áreas de serviços essenciais e de atividades ex- O debate que ora se apresenta, partindo de fal-
clusivas de Estado. sas premissas, como a iminente falência da previdên-

Importante ressaltar que a contribuição de apo- cia, impõe que seja travado com base em alternativas
sentados e pensionistas poderia reduzir as despesas viáveis que visem superar os verdadeiros problemas
da Previdência em apenas 2,2 bilhões de reais na do sistema previdenciário.
União e 1,7 bilhão nos Estados; ou seja: não é solu- O povo brasileiro espera ansioso e confiante em
ção para o problema, mas um mero paliativo que se- um posicionamento dos Parlamentares desta Casa
ria conseguido à conta da redução de direitos de de acordo com a Constituição, votando pelo arquiva-
quem já cumpriu sua parte e está em gozo do beneff- mento de mais essa infqua pretensão governamental,
cio ou viria a gozá-lo depois de ter sido prejudicado anteriormente por várias vezes repudiado, de onerar
durante longos anos. Não nos podemos esquecer servidores inativos e pensionistas com o desconto da
também que o servidor público não tem FGTS e que contribuição previdenciária, ferindo o direito adquirido
até 1986 não tinha direito ao 13° salário. Para onde, e o ato jurfdico perfeito sob o frágil argumento de
então, foi o dinheiro que o Estado economizou ao não ajuste das contas públicas.
pagar esses direitos? Estamos confiantes no bom senso dos demais

O argumento da redução da despesa é falacio- Parlamentares e esperamos uma votação contrária a
so, pois desde 1995 os servidores estão sem reajus- esta medida perversa e injusta do ponto de vista soci-
te, acumulando mais de 50% de perdas salariais, o ai, que retira considerável parcela dos já insuficientes
que significa que, a cada mês, estão sendo punidos proventos percebidos por esse segmento da socieda-
com um "imposto inflacionário" que equivale a mais de injustamente eleito pelos dirigentes da Nação
de 30% do valor real de seus· salários que deixam de como entrave ao seu pleno desenvolvimento.
receber por conta do arrocho salarial do Governo Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
FHC. Só essa economia mensal já deveria deixar o solicitar a V. Ex8 que registre, nos Anais desta Casa,
Governo envergonhado, mas mesmo assim quer re- carta da diretoria colegiada do Sindicato dos Traba-
duzir ainda mais os proventos e remunerações dos Ihadores do Poder Judiciário e Ministério Público da
servidores com alfquotas de até 25% de contribuição. União no Distrito Federal- Sindjus/DF solicitando ur-

A proposta do Executivo fere o direito adquirido, gente aprovação, pela Casa, do Projeto de Lei nO
o princfpio da irredutibilidade, a vedação de tributo 3.066, de 1997.
com efeito de confisco, a vedação da progressividade Muito obrigado.
para contribuições e o princfpio da isonomia, pois pre- CARTA A QUE SE REFERE O
vê tratamento diferenciado entre servidores civis e ORADOR:
militares, civis da União e dos Estados, Distrito Fede
ral e Municfpios e faixas de isenção que reconhecem
que a contribuição é indevida. Em vez de adotar me
didas realistas e factfveis, o Executivo enfatiza medi
das de confisco, de duvidosa validade jurfdica, quan-



Diretoria Colegiada do SINDJUS/DF

O Brasil vem tentando, a todo custo, segurar a
bandeira dessa paridade e o Governo tem afirmado,
anualmente, na época do anúncio do aumento do sa-

O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, feliz é a nação cujas condições financeiras per
mitem não apenas a manutenção de um salário mfni
mo digno, mas principalmente o repasse remunerató
rio justo aos seus beneficiários da Previdência, seus
aposentados e pensionistas, através da vinculação
dos aumentos concedidos de maneira igual e simultâ
nea.
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cato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministé- lário mfnimo, que não pode permitir seu crescimento
rio Público da União do Distrito Federal), reportam-se de forma mais acentuada, porque tal medida quebra-
a Vossas Excelências para breves considerações ria os cofres da Previdência Social, já altamente defi-
acerca do Projeto de Lei nO 3.066/97 que visa instituir citários. O que se vê, em conseqüência, é a camufla-
seu Plano de Carreira. gem do valor pago aos trabalhadores, pois não é crf-

Desde sempre os trabalhadores do Ministério vel que alguém consiga viver nos dias de hoje com re-
Público da União anseiam e mobilizam-se por um ins- muneração bruta beirando a casa dos R$ 140,00.
tituto legal que estabeleça sua carreira, trazendo não Estima-se que esta quantia atinja R$200,00. Os des-
só uma remuneração mais justa, mas também a pers- contos previdenciários atingiram o valor atual, acres-
pectiva de valorização e aperfeiçoamento profissio- cido da inflação levantada durante o ano.
nal. Tais aspirações aproximaram-se da realidade em Acorrentado a esse processo, nosso Presidente
abril de 1.997, com o infcio da tramitação do PL N° não pode perder a oportunidade de elevar o piso do
3.066/97. Porém, quão longos, penosos e aflitivos salário mfnimo, desvinculando-o dos beneffcios da
têm sido esses trinta e dois meses de indefinição! Previdência Social. Temos que entender que é muito
Mesmo com seu mérito aprovado em ambas as casas melhor- quando não se pode atender a todos - mino-
legislativas, o Projeto de Plano de Carreira aguarda rar as dificuldades de muitos, a imensa massa de tra-
na Câmara dos Deputados a decisão acerca de balhadores. De nada adianta ficarmos tentando uma
emenda supressiva aposta pelo Senado Federal. ilusória isonomia que nivele para cima o salário dos
Ressalte-se, por oportuno, que tal emenda tem o apo- aposentados e pensionistas quando a realidade não
io dos trabalhadores do MPU e foi acatada pelas três nos permite o pagamento pretendido.
comissões em que tramitou - Comissão de Trabalho Diga-se, a bem da verdade, que não sou dos
e Serviço Público; Comissão de Tributação e Finan- que pregam que os aposentados e pensionistas de-
ças e Comissão de Constituição e Justiça. vam ser esquecidos, muito ao contrário, eles não po-

Os trabalhadores do Ministério Público da dem ser prejudicados. E admitindo-se o reajuste se-
União, mobilizados e organizados de maneira séria, gundo a inflação, não serão.O Ministro da Fazenda,
responsável e cidadã por seu sindicato, que participa- Pedro Malan, admite que existem estudos em anda-
ram de todos os passos na tramitação do Projeto de mento na Secretaria de Polftica Econômica.
Lei N° 3.066/97, são os mesmos que dirigem-se ago- Enfim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou
ra a Vossas Excelências para solicitarem de maneira ao lado daqueles que, de maneira sincera, não dese-
respeitosa e decidida a aprovação do Plano de Carre- jam o abandono das preocupações sobre as necessi-
ira (PL 3.066/97), hoje em pauta no Plenário desta dades dos aposentados, mas que também não se
Casa. São os mesmos trabalhadores que acreditam conformam com o insignificante piso remunerador a
que Vossas Excelências também desejam construir que o nosso trabalhador está submetido.
um Ministério Público da União mais independente, O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se-
ágil, eficiente e diligente no exercfcio de sua função guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Depu-
de fiscal da lei, essencial e indispensável neste Pafs tados, em aditamento ao pronunciamento que fiz on-
de tantas desigualdades e injustiças! tem no Grande Expediente, sobre iodatação do sal,

queria enfatizar nesta oportunidade alguns pontos
que julgo dos mais relevantes.

Por motivo que não nos cabe julgar, desde que o
Ministério da Saúde solicitou inquérito policial perti
nente, deixou-se no Brasil, por um prazo de treze me
ses, de adicionar-se iodato de potássio ao sal brasilei
ro. O mais grave de tudo é que, de fato, uma parcela
da população deixou de ingerir as doses mfnimas re
comendadas pela Organização Mundial de Saúde.

O tamanho do dano em crianças que nasceram
com algum tipo de cretinismo esperamos que seja
avaliado pela Polfcia Federal. Mas estudiosos do as
sunto lembram que se pensarmos que nasceu no in
tervalo de treze meses 1% da população (as estatfsti
cas do IBGE falam em 1,75%), 1 milhão e 600 mil



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 60759

pessoas, e que de recém-nascidos pobres seriam sustentável a médio e longo prazos. É preciso com-
300 mil, no mínimo, em geral no Nordeste e Brasil preender isso. É preciso erradicar a desnutrição in-
central, então, como limite inferior teremos, lamenta- fantil com todo o seu espectro, e a falta de iodatação
velmente, 300 mil crianças com algum tipo de debili- do sal é uma de suas facetas; o iodo é um dos micro-
dade física elou mental. nutrientes básicos.

Quais os custos disso para o Brasil? O número A partir daí, poder-se-á, então, dizer que nosso
anterior mostra a visao mais otimista possível, pois querido Brasil será um país de fato e de direito sério,
outros estudiosos, pela estimativa da quantidade de não só para nós, mas para a comunidade internacio-
iodo deixada de ser distribuída, falam em cinco vezes nal. Dessa maneira, o desenvolvimento econômico e
mais, ou seja, 1 milhão e 500 mil crianças para uma social, com nosso potencial e riquezas, virá com toda
populaçao nao atingida pelo iodo de oito milhões de a força e sustentabilidade.
pessoas, em treze meses. Era o que tinha a dizer.

No pensamento mais positivo, se é que se pos- Muito obrigado.
sa falar nisso aqui, e considerando o gasto mensal ir- O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro-
recuperável de um salário mínimo por mês, ou 68 dó- nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sra. e
lares americanos, em recursos extras para tratar uma Srs. Deputados, um ano sem ação, sem obras, sem
criança deficiente, teremos um custo de saúde da or- projetos. E pior, um ano com salários atrasados, e a
dem de US$ 20.400,000,00. Por ano, o custo seria da insegurança é crescente no seio dos servidores públi-
ordem de US$ 244.800.000,00. coso Um ano com prejuízos para o comércio, para to-

No Brasil, nao temos estudos dessa natureza dos os setores produtivos. Um ano perdido. É este o
sob crítica, mas, sem tendenciosidades, podemos balanço que faço do atual Governo, que está paraIi-
afirmar considerando-se uma vida média dos defici- sado em razao da subserviência à equipe econômica.
entes de vinte e cinco anos. Assim, teremos ao longo O Brasil é testemunha do desastre que esta gente
das tristes vidas desnecessárias de o serem, por ir- provocou, tomando dinheiro de quem trabalha, de
responsabilidade total, pública ou privada - a polícia quem produz, gera emprego e riqueza para alimentar
que o diga -, além das tristezas familiares elou comu- os tubarões do sistema financeiro internacional. Esta
nitárias, custo de US$ 6.120.000.000 extras para a gente nao tem moral para dar as coordenadas no Go-
saúde brasileira e para nossa sociedade. verno de Rondônia. Nossa gente quer ver alguma

Um escândalo clamoroso! Se investida, essa ação governamental, como uma alavanca para que a
soma geraria milhares de empregos e muita renda economia se movimente.
para o Brasil, fora os lucros cessantes com bens de Quando afirmo que não tem sentido o Estado de
vida saudável e trabalho para o povo brasileiro em vir- Rondônia cumprir á risca a cartilha passada pelo Prof.
tude de tragédia individual e familiar completamente Malan, quero lembrar o recente escândalo da federa-
inavaliável. Iização do Banespa, incluindo mais um presentinho

Sr. Presidente, nos treze meses sem iodo para a de natal concedido a São Paulo pelo Banco Central,
populaçao, seis formas de cretinismo, fora o bócio no valor de 1,9 bilhão, enquanto o Beron foi liquidado
propriamente dito, manifestaram-se em recém-nascidos, sob a intervenção do Banco Central, que entregou um
no útero das mães, por falta daquele mineral nos seus presentinho de grego para Rondônia, ou seja, uma dí-
organismos. vida absurda e impagável. O raivoso Governador Co-

Evidentemente, os pessimistas multiplicariam vas, que vive mal humorado, não tem razão para se
os valores falados por cinco. E o iodo que seria aplica- queixar de FHC, este sim pode e deve observar as re-
do para cobrir a necessária ingestao mínima não che- gras de Malan.
garia a R$20.000.000. A crise é o momento em que se revelam os ver-

Pelo visto, depreende-se que é preciso enfati- dadeiros administradores, os verdadeiros líderes.
zar, reenfatizar, doutrinar e mesmo catequizar aque- Alguns são tomados pelo medo de agir, se subordi-
les que mandam no Brasil. O melhor e mais eficaz e nam às ordens dos poderosos. É uma pena, porque
barato meio de chegarmos ao desenvolvimento eco- governantes legitimados pelo voto popular deveriam
nômico e social é investir-se maciça e diretamente na ter a coragem de enfrentar a adversidade com criativi-
qualidade de vida do povo brasileiro; é onde obtemos dade, com políticas públicas voltadas para o
as maiores taxas de retorno sobre os investimentos bem-estar de todos.
realizados. Os custos de não se ter saúde são altíssi- Concordo com os servidores públicos de Ron-
mos e inviabilizam qualquer forma de crescimento dônia que atualmente lutam por seus direitos, a co-
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meçar pelo salário. Na minha opinião, a proposta do ção laboriosa de Guarulhos nas comemorações pro-
Governo do Estado de pagar os vencimentos através gramadas para o evento - seja inserida nos Anais
de empréstimo no Banco do Brasil seria uma propos- desta Casa de Leis.
ta sensata se o servidor não fosse obrigado a arcar O Hino a Guarulhos retrata o nascimento da ci-
com o custo do empréstimo. Por saber da pressão dade dizendo: "Pequenina nasceste e João Álvares,
que representam os vencimentos e o 130 na vida de jesuíta, benzeste com fé". O seu nome tem sua ori-
um trabalhador que já ganha pouco, é possível que gem num dos grupos - o dos guarus - que com vários
muitos sejam obrigados a buscar o Banco do Brasil, outros do ramo guaianás constituíam a grande nação
pagando juros elevados, o que representará um con- indígena tupi. Portanto, o significado do termo Guaru-
fisco real de salário. lhos vem dos índios guarus. Foram os padres da

Por esta razão, volto a reafirmar que, para esta Companhia de Jesus que, sentindo a necessidade de
proposta não ser considerada uma violência contra o preservarem o Colégio de Piratininga das freqüentes
servidor, o Governo do Estado tem o dever de assu- investidas dos tamoios, aliados dos franceses, esta-
mir os custos bancários deste empréstimo, tendo em beleceram em volta do núcleo original doze aldea-
vista, principalmente, estes salários serem referentes mentos de índios amigos. Um deles seria mais tarde
ao presente exercício. Guarulhos, que à guisa de baluarte defenderia o ca-

Não tenho dúvidas que neste momento esse minho da metrópole em que se transformaria São Se-
empréstimo será bem vindo para o nosso comércio, bastião do Rio de Janeiro. Os guarus pertenciam à fa-
que há muito tempo vem sofrendo com a crise econô- mília dos guaianazes, da nação tupi. Dominavam a
mica e o arrocho fiscal patrocinado pelo Governo, ra- margem direita do Rio Tietê, ao norte de São Paulo. O
zão pela qual têm muita expectativa sair do vermelho padre jesuíta Joêo Álvares foi o fundador de Guaru-
com as vendas deste fim de ano. No entanto, volto a lhos, edificador da capela e iniciador da catequese na
insistir que o Governo Estadual assuma a despesa aldeia. Ele deu à cidade que nascia Nossa Senhora
com os juros deste empréstimo e possa atualizar o da Conceição como padroeira.
pagamento dos salários no início do ano 2000, caso Por causa da migração acelerada, do rápido
contrário, tanto os servidores como os comerciantes processo de industrialização e do trabalho de seus
irão amargar muitas dificuldades nos primeiros me- habitantes, compostos de todos os quadrantes do
ses do próximo ano. Brasil e do mundo, Guarulhos se projeta no cenário

Em minha avaliação, há um profundo sentimen- nacional como Município que participa do desenvolvi-
to de revolta entre os servidores públicos e uma sen- mento do País, sendo o terceiro do Estado de São
sação de desalento para todos os rondonienses. Paulo em arrecadação do ICMS.
Quem se lembra de todas as promessas de campa- Guarulhos ocupa uma área de 341 quilômetros
nha, principalmente em relação aos servidores públi- quadrados e a sua população é estimada em 1 milhão
cos, deve alimentar hoje uma sensação de impotên- de habitantes. Duas importantes rodovias federais
cia e raiva. O não cumprimento do compromisso de cortam o Município, a Presidente Dutra e a Fernão
palanque ofende mais quando aquele que entregou Dias, e uma estadual, a Ayrton Senna.
seu apoio ao candidato agora se vê traído e persegui- Antevendo o futuro promissor do Município, o
do. Destaco que, além dos salários atrasados, do ar- Hino a Guarulhos já vaticinava cantando: "Chaminés
rocho salarial, da falta de um plano de carreira que va- como lanças erguidas nos apontam o caminho a se-
lorize a atividade pública, o servidor em Rondônia guir. Trabalhando, vencendo empecilhos, desfraldan-
está permanentemente sob a ameaça de demissão. do o pendão do porvir". De fato, a atividade industrial

Era o que tinha a dizer. constitui a base econômica de Guarulhos. O Municí-
Muito obrigado. pio hoje é detentor de um dos maiores complexos in-
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB - SP. dustriais do Brasil, contando com empresas em qua-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s se todos os setores, atingindo a cifra respeitável de
e Srs. Deputados, desta tribuna, externo o meu con- 1.530 empresas industriais, inclusive aquelas que
graçamento com o Município de Guarulhos (São Pau- exigem know how altamente especializado.
lo), cidade onde nasci - disso muito me orgulho - e Há quatorze anos, com a construção e funciona-
que tenho a honra de representar neste Congresso mento do gigantesco Aeroporto Internacional de Gua-
Nacional. Hoje, 8 de dezembro, Guarulhos completa rulhos, as atividades comerciais atacadistas, varejis-
439 anos de fundação. Que esta data - desde o dia 10 tas e demais serviços de vários outros setores se in-
do mês de dezembro irmanei-me com toda a popula- crementaram, pois, quando estiverem operando os



Tu és hoje cidade progresso,
Uma terra que vence de pé.
Eia, pois, guarulhense, avante,
Com bravura na luta febril.
Por São Paulo e por tudo
o que é nosso,
E acima de tudo o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Deputados, desde há muito tempo, venho lu
tando para que o meio rural brasileiro seja beneficia
do com a eletrificação, que traz em seu bojo aumento
da renda liquida do produtor agrlcola, mudança no
comportamento social, melhoria nos hábitos e condi
ções de alimentação e melhoria de qualidade de vida,
além de aumentar a geração de trabalho e renda e
possibilidades de utilização de fontes de energia re
nováveis e de equipamentos mais eficientes.

Venho hoje a esta tribuna, Sr. Presidente, para
registrar, com satisfação, a materialização por parte
do Governo Federal desta importante iniciativa. Quin
ta-Feira próxima passada, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso fez o lançamento oficial do Progra
ma Nacional de Eletrificação Rural - Luz no Ca.mpo,
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quatro terminais previstos, a capacidade será de que, não tenho dúvidas, vai solucionar grande parte
atender 30 milhões de passageiros/ano, com uma dos problemas socioeconômicos do meio rural.
movimentação de carga da ordem de 170 mil tonela- Este programa, que será coordenado pelo Mi-
das e 270 mil aeronaves/ano. nistério de Minas e Energia, contará com o suporte

Nesta data tão importante, saúdo e congratu- técnico, financeiro e administrativo da Eletrobrás e
lo-me com todas as autoridades dos Poderes Execu- terá como meta levar energia elétrica a 1 milhão de
tivo, Legislativo e Judiciário do Municlpio, com as au- propriedades e domicllios rurais, propiciando com
toridades eclesiásticas e policiais, com todos os diri- isto, além de evitar o êxodo do homem do campo, o
gentes, funcionários e servidores da Prefeitura Muni- aumento da produção de alimentos, a economia do
cipal, da Câmara Municipal, das autarquias, do Servi- consumo de derivados de petróleo, a interiorização
ço Autônomo de Agua e Esgoto, do Instituto de Previ- das indústrias de bens e serviços e o aumento da
dência dos Servidores Municipais e da Empresa de oferta de empregos, tanto no meio rural, de forma di-
Economia Mista Progresso e Desenvolvimento de reta, quanto na área urbana, de forma indireta.
Guarulhos, responsáveis pelo progresso e bem-estar O Programa Luz no Campo contemplará um kit
do Municlpio. de produtos contendo material para instalação elétri-

Em especial, felicito e parabenizo toda a socie- ca nas residências, bem como uma série de eletroele-
dade guarulhense, todos os setores e atividades, au- trônicos de uso doméstico e produtivo, que se desta-
tora do desenvolvimento e da expansão econômica cam por apresentarem um baixo consumo de ener-
cada vez maior do Municlpio. gia, podendo ser financiado este kit ao consumidor

Finalizo, conclamando toda a população guaru- pelo agente executor, em sua conta de luz.
Ihense para que, todos juntos, entoemos os versos do A Eletrobrás solicitou ao Centro de Pesquisa de
Hino a GuaruJhos que traduzem a essencialidade da Energia Elétrica - Cepel apoio nas áreas de serviços
existência da nossa cidade para nós, para o Estado tecnológicos e de estruturação e coordenação. Foi
de São Paulo e para o Brasil quando assim verbali- criado o Programa de Pesquisas em Eletrificação Ru-
zam: ral, para dar suporte tecnológico às iniciativas públi

cas e privadas de eletrificação do meio rural brasilei
ro.

Dessa forma o Cepel vai contribuir de forma sig
nificativa com os objetivos do programa, ressaltando
a meta de eletrificação rural de 1 milhão de proprieda
des agrlcolas.

Quero nesta oportunidade, Sr. Presidente e no
bres Deputados, parabenizar o Governo Federal por
esta iniciativa que vai beneficiar não só o proprietário
rura', que terá uma valorização de sua propriedade,
como também as empresas concessionárias de ener
gia elétrica, através do aumento efetivo de cobertura
de seu mercado, da possibilidade de obtenção de fi
nanciamento da Eletrobrás e de outros agentes para
seus projetos/programas de eletrificação rural e do
atendimento às determinações do contrato relativas
às suas áreas de concessão.

Os demais agentes executores, tais como coo
perativas de eletrificação rural, Estados e Municlpios,
poderão obter, além da linha de crédito, outros bene
ficios como também a implantação de projetos de ele
trificação rural.

O meio rural agradece.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, quero registrar nesta tribuna, com grande
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satisfação, o aniversário de 51 anos da Emater de Mi- Por meio do Secretário de Agricultura de Minas,
nas Gerais, comemorado na segunda-feira, dia 6 de prezado amigo Raul Belém, e do Presidente da Ema-
dezembro. ter, Aelton José de Freitas, parabenizo a empresa

A empresa é pioneira nos serviços de assistên- pelo trabalho solidário, eficiente, e por sua dedicação
cia técnica e extensão rural no Brasil, fato que orgulha ao setor rural, num trabalho de caráter educativo e fi-
não os funcionários e extensionistas, mas igualmente losofia humanista que orientam a extensão rural.
todos os mineiros. Muito obrigado.

Com a presença pioneira da Emater, já no final .0 S~. CIRO NOGUEI~ (PFL - P~. Pronuncia o
da década de 40 as famllias rurais tiveram acesso às seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu-
tecnologias e co~hecimentos gerados nas escolas e tados, est~ Casa,. partilhada por nobres e i1us~r~~
nas universidades. Ao realizar esta "ponte" com o ho- companheiros, mais uma vez dá ~r~vas de sen~lbl"-
mem do campo, a Emater contribuiu de forma decisi- dade para com o Nor~es~e brasileiro e espeCifica-
va para a melhoria de vida de milhares de cidadãos mente os Estados do PlaUl e do Maranhão.
que habitam a zona rural. Com esse trabalho de ex- Matérias de grande relevância para o desenvol-
tensão as populações rurais - que estão numa posi- viment? regional ~ão di~cutidas e a~rovadas sem
ção nobre e relevante como é a produção de alimen- co~~alxões que ~If~renclem o conceito de compa-
tos - ganharam serviços básicos que algumas áreas nhelrlsmo do brasileiro.
do Brasil urbano já haviam conquistado. Como Parlamentar nesta Casa, desejo enalte-

Energia elétrica, tecnologias de produção, siste- cer e agradecer de púb!ico aos nobres ~arlamentares
mas adequados de créditos, serviços de saneamen- por ~provarem proposição, da qual fUI ~elator, para
to, moradias dignas e outros bens e serviços públicos Incl~lr na área de atuação da C0":lpanhla de Desen-
são algumas das conquistas da população brasileira volvlmento d~ Vale do São FranCISco, Codevasf, os
que só chegaram ao meio rural a partir da segunda Estados do Plau! e ~o ~aranhão ..
metade do século XX, e reconhecemos que a Emater O Estado do PI~UI, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
foi e continua sendo um dos instrumentos de que a Deputados, reconhecldam~nte pobre, agora poderá
sociedade dispõe para fazer chegar às famllias do alavan~r o seu desenvolVimento rumo ao progresso
campo estas conquistas e estes direitos de cidadania. nordestino.

. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do
Ao comemorarmos os 51 anos da Emater de MI- São Francisco _ CODEVASF tem contribuido de for-

nas. Gerais - na data em que co~emoramos também ma eficiente para o engrandecimento das regiões
o Dia da Extensão ~ural-, acreditamos ser o~ort~n~ consideradas pobres do Brasil. Graças a sua tecnolo-
esta breve, po~ém Justa, homenagem a. uma InStltU~- gia, a seus dirigentes, os pequenos Municipios são
ção que pOSSUI uma ampla folha de serviços de qua~l- contemplados com projetos que viabilizam o seu de-
dade prestados ao meio rural, e por conseqOêncla senvolvimento econômico, com reflexos tanto para a
des~e trabalho t~mbém fundamental para o d~~en- geração de renda como para a exploração de seu po-
volvlmento do meio urbano, com a geração de diVisas tencial agrrcola.

e empregos. Para nós, piauienses, particularmente, a deci-
Sr'" e Srs. Deputados, quando comemoramos são desta Casa poderá mudar de forma radical o per-

51 anos de extensão rural em Minas, é tempo de re- fil econômico dos Municrpios considerados pobres e
novar nossas reflexões sobre as prioridades do nosso sem condiçOes de explorar as suas riquezas econô-
povo. E: hora de saber onde realmente vale a pena micas.
empregar todos os esforços, com força de vontade - Modificar o perfil de desenvolvimento sempre foi
sobretudo vontade poHtica - para superar nossos uma tarefa difrcil pela postura do Governo Federal e'11
mais graves problemas. não considerar o potencial econômico do Estado do

Entre estes problemas, certamente o combate à Piauf. Esperamos que a atuação da Codevasf nestas
fome e à miséria e a geração de empregos são priori- áreas muito contribua para o progresso econômico
dades incontestáveis. Temos plena convicção de que dos Munic!pios piauienses.
a agropecuária é o fator decisivo para corrigir estas Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, para o
injustiças sociais que assolam esta nação promisso- Estado do Piaul será um grande marco a união de to-
ra. Conquistàs históricas temos conseguido para a dos os partidos pollticos no interesse da aprovação
agricultura. Precisamos continuar acreditando cada do projeto de lei de autoria do nobr~ <::enador Freitas
vez mais na força do campo. Neto (PFLlPI) para transferir ações (.,retamente aos



Esta Casa sempre compartilhou na SOlUÇa0 de
graves problemas sociais, nunca de absteve de con
tribuir para que o povo brasileiro possa desfrutar das
melhores condições sociais e econOmicas.

Todavia, Sr. Presidente, S"'s e Srs. Deputados, a
burocracia e os entraves governamentais sempre
contribufram para dificultar o desenvolvimento das
microrregiões deste imenso Brasil. Mas a sensibilida
de e o espirito patriótico dos nobres Parlamentares
contribulram para o sucesso e aprovaçao do projeto
de lei que modifica a estrutura da Codevasf e que tra
rá inúmeros beneficios à sociedade piauiense.

Quero desta tribuna agradecer e enaltecer to
dos os nobres Parlamentares que souberam compre
ender o nosso apelo, e todos que compomos a repre
sentaçao da bancada piauiense, com elevado desta
que para o nobre Parlamentar Deputado Heráclito
Fortes, que sempre contribuiu com sua influência po
Iftica nesta diffcil luta para que juntos consagrásse
mos as aspiraçOes e os anseios daqueles que neces
sitam de apoio institucional, para a satisfaçêo e os im
portantes beneffcios sociais resultantes.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, sao alvissareiras as recentes
notfcias indicando a atuação da Policia Federal nas
investigações junto a laboratórios farmacêuticos, em
cujo inquérito se confirmou a tentativa de formaçêo
de conluio contra a comercializaçao dos medicamen
tos genéricos no Pais.
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Municlpios ca~entes, de que o poder central se nega a Ora, Sr. Presidente, nao há dúvidas de que o se-
tomar conhecimento, sempre colocando-os à mar- tor farmacêutico, dominado por grupos multinaciona-
gem do dese~volvi~entoeconOmico em comparaçêo is, desfruta no Brasil de uma capacidade de lucro ini-
com as demais Unidades da Federação. gualável no mundo inteiro. Mesmo nos perfodos de

Lutei com todos os esforços, como Relator da grave crise, como a que estamos enfrentando, em
matéria, para que o meu Piaul fosse contemplado que grande parte dos segmentos de produçêo reduz
com a participaçao da Codevasf no processo de de- seus lucros e até registra prejulzos, a área de medica-
senvolvimento e aceleraçao da economia nordestina, mentos continua a impor reajustes de preços a nlveis
especificamente nas regiões pobres do Estado. Esta- bem acima do aceitável.
mos cientes de que, desta data histórica em diante, o A partir da desvalorizaçêo do real, no inIcio do
perfil econOmico das regiões subdesenvolvidas, a presente ano, os laboratórios passaram a usar esse
concentraçao de pobreza e miséria no campo será er- argumento para fazer ampla e repetida majoraçao de
radica num perlodo curto de tempo. preços. Mas durante todo o perlodo anterior, de câm-

Sr. Presidente, S"'s e Srs. Deputados, quero bi~ fixo ou com pe~uena variaçao, também eram fre-
enaltecer desta tribuna a importante decisao tomada qUentes os acréSCimos nos custos pare os consumi-
nesta Casa, por colocar o Piaul entre as Unidades da dores, pelo que a alta dos remédios processou-se,
Federaçao que poderao alavancar o progresso social nos últimos anos, de forma exorbitante, em dólares,
e econOmico neste inIcio de novo milênio. para uma populaçao que tem diminufdo o seu poder

aquisitivo.
Seria ocioso repetir que a maioria das pessoas

que necessitam fazer uso de medicamentos é consti
tulda de pobres e idosos, portanto, muitas vezes, im
possibilitada de continuar o tratamento a que se sub
mete. FreqUentemente, pessoas atendidas pelo mé
dico e por hospital acabam retomando a suas casas
sem sequer dar inIcio à determinaçêo prescrita no re
ceituário, por absoluta falta de recursos para comprar
os medicamentos.

Por isso, a aprovaçao da chamada lei dos gené
ricos, que obriga seja estampada na embalagem dos
remédios o seu princfpio ativo, irá permitir a diminui
Çao dos preços finais e, por conseguinte, maior aces
so para sua aquisiçêo, por parte do sofrido povo bra
sileiro.

É revoltante o procedimento de boicote à co
mercializaçêo dos genéricos promovido por laborató
rios, que fazem pressao sobre as farmácias e, inclusi·
ve, mediante publicidade veiculada no rádio e na tele
visao, pela qual procuram levar o medo e o terror à
populaçao que busca adquirir remédios pelo nome
genérico, de custo bem menor do que os vendidos
pela marca ou nome de fantasia.

Desse modo - repito - sao alvissareiras e tra
zem esperanças ao povo brasileiro as ações da Polf
cia Federal, do Ministério Público, do Ministério da
Saúde e da CPI dos Medicamentos, recém-instalada
nesta Casa, cujo trabalho conjunto certamente levará
à reformulaçêo desse setor tao importante e estraté
gico para a vida do nosso povo,

É preciso que a indústria farrnacêuticano Pais
tenha evidentemente sua margem de lucro, como os
demais setores da economia, mas trabalhe funda-
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mentalmente sob o principio da responsabilidade so- te, vontade polftica para enfrentar o problema em
cia', dando sua parcela de contribuição para a melho- toda sua reconhecida gravidade. É o mesmo Governo
ria das condições de vida de nossa população, não que se vale com fartura e incongruência da edição de
com o objetivo preclpuo de ganhos extraordinários, medidas provisórias. Recentemente - vale o exemplo
como vem acontecendo atualmente. - a Medida Provisória n° 1.849, em sua décima reedi-

Era o que tinha a dizer. ção, em 24 de setembro passado, autoriza o Ministé-
O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS _ RR. Pro- rio da Saúde a adquirir imunobiológicos e inseticidas

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e por intermédio de organismos internacionais de que o
Srs. Deputados, desde 1980, o Pais vem realizando Brasil participe. Na mesma área, e por motivos não
campanhas sistemáticas de vacinação. Os resulta- menos dignos e socialmente justos, se poderia imple-
dos, em algumas áreas, são evidentes e demonstram mentar a aquisição de vacinas e de campanhas pre-
o acerto dessa polftica preventiva, de custos bem in- ventivas, para que possamos, em breve, comemorar
feriores ao tratamento de enfermos. a mesma vitória que ora comemoramos com a erradi-

No caso especifico da poliomielite, a Organiza- cação da paralisia infantil.

ção Mundial de Saúde definiu a meta de erradicar Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, soli-
essa doença até o ano 2000. E nós, do Brasil, atingi- citando a divulgação do meu pronunciamento no
mos essa meta antes do prazo, o que é motivo de jus- Jornal da Câmara e no programa A Voz do Brasil.
to orgulho. O SR. Luís EDUARDO (PDT - RJ. Pronuncia o

As campanhas, bem organizadas, densamente seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu-
anunciadas por todos os meios de comunicação, vêm tados, foi dos mais movimentados o último fim de se-
conseguindo resultados excepcionais, já se podendo mana do Governador Anthony Garotinho, do Rio de
prever que o sarampo e a catapora, em breve, deixa- Janeiro, que esteve visitando, na Baixada Fluminen-
rão de preocupar a nossa população. se, os Municlpios de São João de Meriti, Nova Igua-

Em outras áreas, no entanto, os resultados dei- çu, Nilópolis e Seropédica, onde inaugurou várias
xam muito a desejar. Recentemente, a imprensa nos obras de pavimentação e inteirou-se dos problemas
mostra que, no caso especifico da malária, ao contrá- daquelas comunidades.
rio do previsto, a situação mais e mais se agrava. Na oportunidade, anunciou para São João de

Somente no primeiro semestre deste ano, já fo- Meriti a construção do Hospital Municipal, com 8 mil
ram atacadas pela malária cerca de 280 mil pessoas. metros quadrados de área, na antiga quadra do Grê-
No Acre, em especial, o número de casos cresceu em mio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte.
90%. Em Roraima, foram 19 mil incidências nos pri- Anunciou ainda diversos convênios para pavimenta-
meiros seis meses deste ano, contra 10 mil no mes- ção em 45 ruas daquele Municlpio. Várias outras obras
mo perlodo do ano passado. Para resumir: frente a estão programadas para o inicio do próximo ano, prin-
uma ençfemia que ataca a população de apenas nove cipalmente nas áreas de saneamento básico.
Estados da Federação, o Brasil detém 41 % da inci- O Governador Garotinho mostrou-se particular-
dência da moléstia em toda a América. mente preocupado com a saúde da Baixada e falou

É de estarrecer. E mais estarrecidos ficamos da continuidade da construção do Hospital de Comu-
quando se descobre que, de quase 9 milhões de reais nidade de Nilópolis no Bairro Cambuls, que ocupará
orçados para aplicação nas áreas onde a malária é uma área de 5 mil metros quadrados e será entregue
endêmica, sequer um centavo foi aplicado até o final à população em oito meses.
do último setembro. Em Nova Iguaçu, o Governador entregou uma UTI

Enquanto isso, por perversa ironia, o Ministério semi-rnóvel. Em Seropédica inaugurou obras de pavi-
da Saúde se viu na obrigação de pedir reforço de ver- mentação, drenagem, urbanização e uma nova escola.
ba para comprar, exatamente, mais remédios de O Hospital da Posse, Sr. Presidente, que se
combate ao mal. transformou, nos últimos anos, no grande nó de es-

Se pesquisas assemelhadas fossem realiza- trangulamento da saúde pública da Baixada Flumi-
das, irlamos ter as mesmas conclusões com relação nense, será objeto de ampla reformulação não só es-
à tuberculose e à dengue, cujos Indices de incidência trutural como operacional.
retornam de forma crescente e assustadora. As atenções do Governador do Rio de Janeiro

Para nós, Sr. Presidente, não é gratuito nem re- estão voltadas também para Caxias, Belford Roxo,
petitivo dizer que no Governo está faltando, realmen- Queimados e Japeri, como um todo, de modo a asse-
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gurar à Baixada Fluminense as condições necessári- com a perda da visão. É dele esta frase: "Oh, sim,
as ao pleno desenvolvimento e ao bem-estar de suas bem aventurado o cego que quer viver com Deus!".
populações. Mais feliz que nós que estamos aqui, ele sentia a feli-

Como se observa, Sr. Presidente, os propósitos cidade, podia tocá-Ia, ver almas e lançar-se com elas
do nosso Governador não ficarão apenas no papel, às esferas espirituais, que nem mesmo muitos dos
uma vez que muitas obras por ele anunciadas já es- predestinados da terra conseguem ver. O olho aber-
tão em plena execução. Com o cumprimento dessas to, segundo o mesmo Jerônimo, "está sempre pronto
metas, temos certeza, a Baixada Fluminense alcan- a fazer a alma cair; o olho fechado, pelo contrário,
çará os seus objetivos maiores em clima de franca está predisposto a alçar o cego e fazê-lo subir até
prosperidade. Deus. Crede-me, meus bons e queridos irmãos, a ce-

Congratulo-me, pois, com o Governador Garoti- gueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do
nho, com o Secretário da Baixada, Cornélio Ribeiro, coração, enquanto que a visão é quase sempre o anjo
pelo trabalho que vêm desenvolvendo em prol da tenebroso que conduz à morte".
construçao de uma Baixada sólida, pujante e em ple- O sofrimento deste predestinado amigo e sua
no desenvolvimento, e, em especial, com a popula- disposição de servir levaram as pessoas que com ele
çao, pelos benefícios que vem recebendo. conviviam a cognominá-Io de o "Gigante Deitado".

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Apesar de carregar a cruz que lhe foi destinada,
Deputados. Jerônimo viajava periodicamente por vários Estados

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Pronuncia o do Brasil, conduzido por uma Kombi, doada por pes-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- soas bondosas, deitado sobre uma cama anatômica,
tados, por um dever de consciência, por respeito e levando a mensagem evangélica a milhões de pesso-
admiraçao a um amigo morto, prestamos, hoje, neste as, sempre com uma palavra de conforto. Além disso,
plenário solene, a nossa homenagem à memória de angariava fundos para suas obras sociais. Construiu
Jerônimo Mendonça pelo décimo aniversário de sua a Creche Pouso do Amanhecer, em nossa cidade,
morte, ocorrida em 26 de novembro de 1989. que abriga, hoje, mais de 150 crianças, ergueu pavi-

A figura deste missionário do bem e do amor trans- IMes que servia de apoio aos necessitados, centros
cende as fronteiras de ltuiutaba, no Triângulo Mineiro, onde espíritas, verdadeiras escolas e uma gráfica para edi-
nasceu e residia. Alcançou vários Estados da Federação, tar mensagens e jornais espfritas.
que o conheceram, admiraram-no e amaram-no. Teve a ajudà-Io pessoas de alto nível social, po-

Jerônimo, durante os cinquenta anos em que vi- Iiticos, empresários e artistas do cast nacional, inclu-
veu, soube, como poucos, compreender e aplicar os sive seu amigo, o renomado cantor Roberto Carlos.
princípios da sua religião espírita. Profundo conhece- Comunicador religioso nato, mantinha ao lado
dor da codificação kardequiana, sabia e sentia que de seu leito um telefone que ganhara de um amigo.
seu martirológico era efeito de equivocadas atitudes Durante o dia, e às vezes à noite, atendia dezenas de
em vidas passadas. Compreendia, portanto, qual a pessoas desesperadas às portas do suicídio, que pe-
origem de seus sofrimentos e deles extraía os benefí- diam e recebiam conselhos e mensagens salvadoras.
cios possíveis, a tudo suportando com heróicas e cris- De segunda a sábado, na hora do ângelus, pela Rã-
tas resignação e paciência. dia Difusora, proferia prece de agradecimento pelas

Seu martfrio iniciou-se ainda na juventude, vfti- bênçaos recebidas naquele dia.
ma de uma artrite reumatóide que o acompanhou até Não é nossa intençao criar mito e endeusar o
o último dia de sua jornada. Para que nossos pares homem. Não. Através dos séculos, no entanto, mui-
possam avaliar, imaginem um homem totalmente te- tos passaram pela vida numa trajetória exemplar.
traplégico, preso ao leito por um perfodo de trinta Grande número ganhou fama e outros permanece-
anos, sem mover nem sequer o pescoço, cego duran- ram no anonimato. Jerônimo Mendonça merece a
te vinte anos, com terríveis dores pelo corpo, sem tré- lembrança honrosa, nesta Casa, pela Iiçao de vida
gua, necessitando colocar sobre o peito sacos de are- que nos deixou, o exemplo do amor ao próximo, da fé
ia, para aliviar a dor e continuar lúcido, resignado e em Jesus, e da resignação ante seu estado ffsico.
sereno, consolando pessoas saudáveis fisicamente Neste mundo em que vivemos desapareceu dos
que o procuravam em busca de lenitivo e compreen- corações a sensibilidade, dando lugar ao ódio, à vio-
são para suas dores morais. lência, ao desamor, à luta pelo poder. É, pois, natural

Jerônimo desenvolveu, naquele berço cármico, e necessário que façamos a apologia do Bem e das
a memória, a meditação, a intuição, até a vidência, pessoas que praticam o Bem.



iEstado de População! População \ População; % de U"'-I
. Total : Urbana Rural mza ão

,Rondônia I 1.276.173, 786.246 489.927, 61,6
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Jerônimo vive na espiritualidade como farol de Presidente Médici, com uma população de apenas
luz e nos nossos corações como reminiscências da 28.932 habitantes e que se situa na posição de 10°
vida de um homem bom que nos deu lições de frater- Município em ordem de grandeza populacional.
nidade, de amor a Deus e ao próximo. Quadro 1.

Finalizo com uma frase do saudoso eminente Os dez Municipios mais populosos de Rondônia: população
Deputado Franco Montore: "Se queres saber se estás no total, urbana e rural, 1998.

caminho certo, perguntes oque pensam de ti os pobres".
Sr. Presidente, peço a V. Ex8 autorize a divulga

ção do meu pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e no Jornal da Câmara.

. - --T' __ .. -" _... . . - ·.----·1

Município IPopulação i População IPopulação % de urba-I
de Total. Urbana Rural nização I

• 1 I
: I

,Po~_Velho , ..ª.94:J~96 -.....?:4I.-!J58. L.. 57.9.ª-ª.. ' 81

Fonte: SEPLAN/RO, Indicadores Municipa
is/1998.

Ao lado de Ji-Paraná, com 93.961 habitantes,
Cacoal, com 74.482 habitantes, e Ariquemes, com
71.366 habitantes, possuem uma população superior
aos 50 mil habitantes. No mesmo Quadro 1, apresen
tam-se informações sobre as taxas de urbanização
de cada Município.

Dentre os dez Municípios mais populosos, está
ocorrendo uma taxa de urbanização muito expressi-

70,8
I

.... -----.....-... ·-r--·......----- ·-·---1
454_821 173.605 1~~1_6__3_8_,2_:Outros

! Municípios i

'~~~íCi~;:"------ PO~:I:- ~~p~~açã~ popu:-~o r~:~ -Urba]

! ão Total Urbana Rural I niza~
:Vilhena I 45.300 :4º.&ªL.. 4.6~-ª- __L. 89,7 ..J
IGU:;"~';'rim í-;;;~-í 33228 5611 85,5 I

;~i.par~_'!!L_.1 9ª-,~.~t_l' 79.6J~L .._.J:4-360"_,, 84,7 .1

I I
Ariquemes : 71.366 : 53.800 17.566;~~

'=:7~L~::r-~~~: :::;:: :: 1

i.~..._J_i?~7 __'9.5,,! .. , 17,873_.1 _.~~,3__
: I
Pim~~ta I 31.761 17.563. ~4_198 55,3
Bue~--l i

'ºl!r~~~~tod I.. 4º:.5~-ª_L20.26º ! ?º~:48 ?-º"d_'
, !

'Presidente i 28.932 12.281 16_651 42,4
Médici I

1

':~~. Total .. 1~!. 5.1~.~56 J 365_5~~ _..1~~:773

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, o Estado de Rondônia conta com um ca
dastro de informações atualizadas anualmente, para
todos os 52 Municípios, elaborado pela Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Civil 
SEPLAN, que, através de sua Divisão de Estatísticas
e Informações - DEI, edita os "Indicadores Municipa
is". Dispondo deste valioso manancial de informa
ções, volto a tratar dos aspectos populacionais, eco
nômicos e de infra-estrutura dos principais Municípios
do Estado de Rondônia.

Num primeiro momento pretendo explorar, numa
abordagem detalhada, a distribuição da população de
Rondônia, sua localização no meio rural e urbano, discu
tindo a questão da migração rural-urbana, e a indispen
sável necessidade de uma política para a criação e
geração de emprego e renda nos Municípios, tanto na
sua sede como no interior.

No ano de 1998, os "Indicadores Municipais" in
formavam uma população para o Estado de Rondô
nia de 1.276.173 habitantes, que estava distribuída
com uma feição urbana de 786.246 habitantes e, no
meio rural, 489.927 habitantes, ou seja, Rondônia ti
nha quase que dois terços de sua população vivendo
no meio rural.

O maior aglomerado humano do Estado estava
representado pela sua Capital, Porto Velho, que pos
suía uma população de 304.996 habitantes, sendo
que a sua maioria, 81 %, estava no meio urbano e
apenas 57.938 habitantes estavam distribuídos nos
distritos e comunidades rurais de Abunã, Jaciparaná,
Extrema, Vista Alegre, Nova Califórnia e Calama. A
população da capital, Porto Velho, com 304.996 habi
tantes, representava 23,4% da população do Estado.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no Qua
dro 1, "Os Dez Municípios Mais Populosos de Rondô
nia, População Total, População Urbana e Rural,
1998" lista-se desde o município mais populoso,
Ji-Paraná, com 93.961 habitantes, até o município de
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va, que alcança em Vílhena a mais alta expressáó, lho, que até agora não tem dispensado a atençao que
89,7%; Guajará-Mirim, 85,5%; Ji-Paraná, 84,7%; Ari- os moradores, produtores e eleitores merecem.
quemes, 75,4%; e Rolim de Moura, 70,5%. Todos os Extrema e Nova Califórnia não possuem cartó-
Municípios listados no Quadro 1 possuem uma taxa rio de registro civil e de notas, nem banco ou posto de
de urbanizaçi!ío superior a 50%, exceçao feita ao Mu- serviço. O funcionário público, o comerciante, os pe-
nicípio de Presidente Médici com um percentual de quenos industriais necessitam deslocar-se até Porto
42,4% da populaçao no perímetro urbano. Velho - 350 quilômetros - para receberem salários,

Muitos estudiosos, Sr. Presidente, vêem no pro- efetuar depósitos, quitar duplicatas. Dentro destas re-
cesso de redivisão, ou, como afirmam, "fragmentaçao ais limitações, assumo a defesa da realização da con-
territorial", um dos caminhos que levam à urbaniza- sulta plebiscitária, para que Extrema e Nova Califór-
ção. Tome-se como exemplo o Município de Vilhena, nia sejam colocadas em nível de Município e venham
que hoje detém no Estado a liderança do processo de a gozar de reais benefícios da cidadania.
urbanização, com 89,7%. Vilhena sofreu diminuiçi!ío Nos dez Municlpios mais populosos, listados no
no processo de redivisão territorial e populacional, Quadro 1, com população superiores a 50 mil habi-
perdendo para os Municípios de Colorado (criado em tantes, é que se configura um processo de urbaniza-
1981, com uma área de 1.442km2

, e uma população çi!ío mais acentuado, com mais de 50% da populaçi!ío
de 24.320 habitantes); Cerejeiras (criado em 1983, vivendo na sede municipal. Pode-se antever as difi-
com uma área de 2.645km2 e uma populaçi!ío de cuIdades que já se configuram hoje e que aumenta-
18.931 habitantes); e Corumbiara (criado em 1992, rão no futuro próximo, com a pobreza de in-
com uma área de 3.079km2 e uma populaçi!ío de fra-estrutura sanitária e serviços, aumentando o nú-
10.052 habitantes). mero de cidades sem esgotos sanitários, sem água

Esse mesmo processo ocorreu célere e intensa- encanada e tratada, sem coleta de lixo urbano, bem
mente nos últimos oito anos. É importante frisar que como a insuficiência de escolas, tanto no meio rural
nos dois últimos Governos Estaduais, período de como na sede dos Municípios, sem a oportunidade de
Oswaldo Piana Filho e Valdir Raupp, foram criados 37 geraçi!ío de empregos.
Municípios em Rondônia. Foram criados inúmeros Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, não deve-
Municípios com reduzidas populações, escassos re- mos esquecer que somos 163 milhões de brasileiros.
cursos de área territorial e limitados recursos econô- Dessa população, 16%, cerca de 26 milhões, são
micos que lhes possibilitassem um crescimento e analfabetos. Fora os semi-analfabetos, que só sabem
consolidação satisfatórios. desenhar o nome, e os analfabetos virtuais, incapa-

Uma sítuaçi!ío, Sr. Presidente, completamente zes de lidar com cartões magnéticos, equipamentos
diferente da "farra dos Municípios" é a que está ocor- eletrônicos e aparelhos digitais. Dentre as crianças e
rendo na zona fisiográfica de "Ponta do Abunã". Mais jovens de idade escolar, 20% estão fora da sala de
de dez anos durou o litígio entre os Estados do Acre, aula.
Amazonas e Rondônia objetivando a efetiva definição Um povo, Sr. Presidente, é tanto melhor quanto
e demarcações dos limites dos demandados. Rigoro- mais lê. O Brasil é pobre, é desvalido não porque nao
samente, a pretensao acreana, segundo os levanta- tenha riquezas, mas porque é analfabeto. Não lê, não
mentos cartográficos e geodésicos realizados, mos- aprende e nao tem prazer como devia.
trou-se desprovida de fundamento. Ficou então defi- É preciso que o Governo Federal, o Governo
nido que a "Ponta do Abunã", nela incluídas Fortaleza Estadual e os Srs. Prefeitos, com o apoio e a partici-
do Abunã, Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia, paçi!ío de toda a sociedade, trabalhem com determi-
voltou oficialmente a pertencer ao Estado de Rondô- nação para criar uma infra-estrutura de ensino mais
nia. ampla e vascularizada nos Municlpios. Criaçi!ío de es-

Os dois distritos, Extrema e Nova Califórnia, colas de 1° e 2° graus, de ensino profissionalizante,
ambicionam constituir-se em dois novos Municípios complementada com capacitação e treinamento pro-
do Estado de Rondônia. Justificam a emancipação porcionados pelo Senar, da Confederaçao Nacional
com as dificuldades dos dois aglomerados humanos, da Agricultura, e pelo sistema SEBRAE, por exemplo.
distantes de Porto Velho - sede do Município ao qual Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a migra-
pertencem - 350 quilômetros. ção rural-urbana deverá ser estancada, ou pelo me-

Em todos os níveis, atendimento das questões nos atenuada, pela criação de melhores condições de
de saúde, educaçi!ío, segurança e serviços básicos vida no meio rural. Quando se fala de melhores condi-
de infra-estrutura, estão na dependência de Porto Ve- ções de vida, aflora em primeiro lugar a criação de



O Serviço Público de Extensão Rural no Brasil
está presente em todas as Unidades da Federação.
Hoje, são responsáveis por 4.200 escritórios munici
pais, atendendo cerca de 5.100 Municípios. Seu qua
dro profissional, que desfruta de grande credibilidade
técnica, envolve diretamente cerca de 12.600 exten
sionistas rurais e mais 10 mil pessoas de apoio, totali
zando uma força de trabalho de 22.600 postos. Des
se total, cerca de 17.100 atuam diretamente no cam
po, participando no apoio e no desenvolvimento dos
programas de política pública voltados ao meio agrí
cola.

Apesar desse expressivo quadro de trabalhado
res, a extensão rural enfrenta um substancial aumen
to da demanda pelos seus serviços em termos quali
tativos e quantitativos, em função da extensão territo-

Muito obrigado.
O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, neste dia 6 de dezembro, data em que se co
memora o Dia Nacional Da Extensão Rural, não po
deria deixar de manifestar-me neste plenário, mar
cando a verdadeira admiração e o profundo respeito
que sinto pelo trabalho abnegado de todos os que se
dedicam a esse fundamental serviço para a socieda
de brasileira. Podem ser chamados de heróis os que
verdadeiramente se entregam de corpo e alma a essa
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uma agricultura sustentável praticada pelos colonos missão de natureza educativa, que objetiva propiciar
assentados. ao homem do campo e suas famílias melhores condi-

A insustentabilidade poc" . estar resultando dos ções de vida, sob o aspecto econômico, social e am-
insucessos obtidos na agricultllra dos cultivos anuais, biental.
da chamada "lavoura branca". arroz, feijão, milho e Este ano marca meio século da atuação dos ex-
mandioca; da baixa produtividade dos cultivos e dos tensionistas no Brasil, aos quais pode-se creditar
preços baixos que auferem os produtores. Pode tam- grande parte do desenvolvimento rural ocorrido nes-
bém ser resultado dos preços extremamente baixos se período e que não foi pequeno. Período marcado
do mercado internacional para cultivos como o cacau por intensas migrações e mudanças políticas, sociais
e o café, que obrigaram, em anos recentes, os cacau- e econômicas que representaram e representam um
icultores e cafeicultores a rebaixarem os tratos cultu- desafio para o homem do campo.
rais e semi-abandonarem seus cultivos. Conheço bem as dificuldades, a dureza e os as-

É importante ainda que no meio rural sejam cria- pectos gratificantes - como os de realização pessoal
das condições para a assistência médica, por via de - do trabalho dos extensionistas rurais, porque tam-
hospitais e postos de saúde, onde médicos especiali- bém fui um deles. Ainda criança, já participava do
zados em clínica geral, enfermeiros e atendentes Clube 4S, onde recebi, na minha educação, os prime-
dêem atendimento condizente com as sofridas popu- iros benefícios do serviço de extensão. Com certeza
lações rurais, fazendo a triagem dos casos mais gra- foi a base para chegar até aqui. Muitos dos Srs. Parla-
ves. mentares também podem avaliar o que estou afir-

As sedes dos Municípios com maiores taxas de mando, por terem pertencido aos quadros técnicos da
urbanização, digamos, acima dos 50%, deverão ser extensão rural ou por terem sido assistidos pelo servi-
dotadas de melhores condições de vida, com a cons- ço de extensão em seus Estados.
trução de esgotos sanitários, de serviços de água tra- Todos que de alguma forma estivemos ligados à
tada e encanada, com a coleta diária do lixo urbano. extensão criamos um vínculo indissolúvel e, com cer-
Todas essas ações contribuirão não somente para a teza, por meio dela trilhamos um novo caminho. Co-
melhoria das condições de saúde, mas também para nhecemos bem e sabemos avaliar a importência de
a geração de emprego e conseqüente renda familiar. levar conhecimentos técnicos, agronômicos, gerenci-

Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Deputados, em próxi- ais, sociais e ambientais à família do trabalhador rural
mos discursos discorrerei sobre as condições de edu- brasileiro, que, em sua maioria, não tem acesso aos
cação, de atendimento de saúde e das condições de modernos meios de produção, de comunicação e de
infra-estrutura de serviços de esgotos, água encana- comercialização. Eles, encontrando na boa vontade e
da e coleta de lixo nos Municípios de maior adensa- dedicação dos extensionistas o principal caminho
mento populacional. O desenvolvimento social exige para se atualizarem, recebendo transferência de tec-
ir além da simples redução da pobreza. Areas básicas nologia, com isso tornam-se mais atualizados e po-
de desenvolvimento humano, como saúde, educa- dem participar deste grande processo de globaliza-
ção, emprego e renda, colocam-se como instrumen- ção.
tos imprescindíveis para o desenvolvimento social,
mas necessitando perder as suas características tra
dicionais de políticas compensatórias para atuarem
como agentes mais estruturais do processo de de
senvolvimento.



O Clube, que conta com uma área de 90 mil me
tros quadrados, atualmente continua priorizando as
atividades esportivas e socioculturais, oferecendo a
seus mais de 16 mil associados modernas instala
ções e uma qualidade diferenciada de serviços.

O ponto alto das comemorações do centenário
foi uma regata de 250 metros, da qual participaram
inúmeros barcos antigos, resgatando o romantismo e
o charme do final do século passado.

Muito obrigado.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Prc ncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Sr Depu
tados, a abertura ao mundo é, sem dúvidaf forma
mais proveitosa para a economia de qual'-l"'Jr país,
pois permite o acesso à tecnologia, um intercãmbio
de mercadorias e investimentos, que são fatores ace
leradores do desenvolvimento. Mas o fracasso da re
cente reunião da Organização Mundial do Comércio
OMC em Seattle nos mostra que ainda temos muito a
aprender para participar deste jogo.

Vamos, portanto, aprender. Basta verificar como
procedem os países que vivem este intenso intercêm
bio econômico internacional há mais tempo.

Primeiro, não conceder nada sem negociar.
Tudo o que damos fica dado, sem necessariamente
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rial e da atual crise econômica e financeira enfrentada incentivá-los para que não esmoreçam diante das di-
pelo setor agrícola nacional. As maiores pressões ficuldades enfrentadas em sua nobre missão.
partem de representações de agricultores, famílias e O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Pro-
comunidades rurais e de autoridades municipais. A nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra

" e
população rural cada vez mais está, necessitando de Srs. Deputados, o Clube Esperia, em São Paulo, co-
assessoria e de apoio técnico para sobreviver na agri- memorou, no último mês de novembro, o seu centési-
cultura num ambiente econômico desfavorável e glo- mo aniversário.
balizado, onde a depauperada renda do setor dificulta Historicamente, o clube originou-se no dia 10 de
ou não lhe permite realizar investimentos para a ab- novembro de 1899, quando sete jovens remadores
sorção de novas tecnologias; por outro lado, as auto- italianos - Enrico Gallino, Pietro Lazzerone, Luigi Tor-
ridades municipais precisam sustentar o desenvolvi- re, Emilio Tallone, Angelo Quaranta, Fulvio Constan-
mento do Município e aliviar as pressões sociais de- zo e Ercole Ervene - criaram, às margens do Rio Tie-
correntes dos desajustes provocados pelo mesmo fe- tê, o Club Esperia Societá Italiana di Canottieri, que
nômeno. se transformou em uma referência do remo da Capital

Não resta dúvida de que a extensão, seja ela Paulista, num tempo que nadar e remar nas límpidas
pública ou privada, é um instrumento indispensável e plácidas águas do Tietê eram programas de recrea-
para a preservação ambiental, o desenvolvimento do ção de final de semana.
País e a valorização do homem do campo e seus fa- A força esportiva sempre foi motivo de orgulho
miliares. Entretanto, a sociedade brasileira e em es- para seus associados. Já em 1907, conquistou o
pecial o Legislativo, representado por esta Casa, não campeonato sul-americano de Remo. Em 19~5, na
podem assistir de forma passiva à crise financeira do primeira maratona de São Silvestre, conquistou, com
setor agrícola e à falta de uma coordenação nacional, Heitor Biasi e Alfredo Gomes, os dois primeiros luga-
de que o serviço de extensão rural padece desde o res, tornando-se, entre 1930 e 1950, a maior força es-
início desta década. portiva do Brasil, como demostra os mais de 1.700

A extinção da Embrater, em 1990, representou a troféus conquistados pelo Clube em eventos espolL'
ausência e o desmembramento da política nacional vos.
de extensão e, por conseguinte, de estratégia e coor
denação únicas, o que passou a ser um dos principais
gargalos para o aperfeiçoamento dos serviços e para
viabilizar um atendimento de melhor qualidade ao seu
público, agravados pela conseqüente falta de aporte
de recursos. Apesar da sua importância, em razão
desses fatores, nos últimos anos, o serviço de exten
são rural, na maioria dos Estados, sofreu um grande
processo de desmonte. Trata-se de uma afronta ao
sistema educativo e produtivo do homem do campo.

Hoje, torna-se imperativa a decisão de se reto-
mar uma coordenação nacional para a extensão, for
talecendo o aspecto técnico e financeiro, reunindo
forças e elevando o nível decisório. Por isso propo
nho seja criada a Agência Nacional de Extensão Ru
ral, para dar maior unidade, coordenação, apoio téc
nico, financeiro e administrativo, para fortalecer o tra
balho da extensão nas 27 Unidades da Federação,
em função de uma política nacional única. Proponho
também que, no Orçamento para o próximo ano, o
qual se encontra tramitando nesta Câmara para apro
vação, sejam majorados substancialmente, em rela
ção ao ano anterior, os recursos destinados à exten
são rural.

Para concluir, quero parabenizar pelo seu dia to
dos osextensionistas rurais que atuam neste País e
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representar o direito à reciprocidade. Segundo, não a construção de uma ponte polftica e econômica para
conceder nada sem considerar a situação específica a África.
dos brasileiros que perderão com cada concessão. A diplomacia brasileira entrou no ritmo do mun-

Repare como agimos sem a necessária expe- do moderno: a economia. O que está faltando é os
riência. Primeiro, a maior parte do que concedemos empresários brasileiros participarem mais das nego-
nas recentes decisões unilaterais de abertura da eco- ciações internacionais, ao lado dos diplomatas - re-
nomia brasileira não representou qualquer crédito parem só COmo isso vem acontecendo em todo o
para o País, no momento em que precisamos abrir mundo... E certamente os Parlamentares brasileiros
mercado para nossos produtos agrícolas. também se estão especializando neste front estraté-

Segundo, os europeus não se declaram contra gico do Brasil: o relacionamento com o mundo.
as proteções, mas pedem tempo para preparar seus Na medida em que empresários e políticos se
produtores rurais para a abertura. Fizemos isso aqui envolverem com as tramas do relacionamento econô-
no Brasil? mico e político mundial, teremos mais condições de

Não quero dizer que a abertura da economia considerar os interesses dos brasileiros que são, aci-
brasileira, mesmo sendo feita unilateralmente, não te- dentalmente, prejudicados com algum acordo inter-
nha trazido benefícios ao País. Mas poderíamos ter nacional.
pago preço menor em termos de preparação dos se- Muito obrigado.
tores produtivos brasileiros antes da chegada da O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronuncia
competição externa ao País. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.

Não há dúvidas de que não atingiremos pata- Deputados, no último dia 28, um domingo, por volta
mares maiores de eficiência econômica e, em conse- da meia-noite, o barulho de tiros e riscos luminosos
qOência, não conseguiremos, ao longo deste proces- de balas de fuzil no céu acabaram com a diversão de
so, resgatar nossa imensa dívida social se não abrir- cerca de quatrocentas pessoas que assistiam a um
mos nossa economia ao exterior. Mas, como sabe- show no Terreirão do Samba, na Praça Onze, Rio de
mos, essa abertura interessa também às economias Janeiro. Não é essa a primeira vez que aquela praça
estrangeiras, desejosas de vender seus produtos no é palco de tiros. Foi também ali que morreu Niziomar
mercado brasileiro. É o caso, portanto, de negociar. do Espírito Santo, aos 48 anos, atingido nas costas

Isso vale tanto para as relações com a Comuni- por uma bala perdida, quando assistia a uma sessão
de circo.dade Européia como com a Argentina, EUA e os de-

mais. O Rio está com medo, Sr"s e Srs. Deputados.
Um medo avassalador, provocado por uma criminali-

Será que pensamos nos produtores brasileiros dade que tanto se espraia sobre a intimidade dos la-
de trigo quando abrimos as portas aos argentinos? res quanto atinge inocentes que buscam diversão no
Mas eles estão agora pensando em seus produtores escuro do cinema ou nos shows em praças públicas.
de frango, calçados e tudo o mais. Uma violência a que não escapou nem a senhora de

Vamos aprendendo. Não há dúvidas de que 72 anos, que, trancada a sete chaves, abriu a sua
abrir a economia é o caminho desejável, mas precisa- porta quando bandidos travestidos de policiais afir-
mas aprender também com os erros. Há uma longa maram estar em busca de um assassino escondido
estrada pela frente. Na medida em que retocarmos em seu quintal; nem o casal de turistas recebidos no
nosso itinerário, os outros vão lembrar-se de que ga- aeroporto por um bandido sofisticado, falando um
nham também com a abertura brasileira, e este ganho francês perfeito. Uma violência que torna corriqueiras
merece ter um preço. as chacinas em bailes, em bares e nas zonas periféri-

Embora eu esteja aqui indicando procedimentos cas de nossas cidades; que contaminou as próprias
que me parecem corretos, não há dúvidas de que a organizaçOes que contra ela deviam proteger a nossa
diplomacia brasileira vem atuando com grarideefi- população. Uma violência que, sob os seus mais di-
ciência. Nem parece aquele Itamaraty cOm luvas de versos aspectos, passou a fazer parte do dia-a-dia do
pelica" que vivia de solenidâdes e' curvaturas. brasileiro, principalmente dos habitantes das nossas

é .fácil' cóné$luír,que os problemas 'do Mercosul grandes cidades. De tão corriqueira já é vista, sim-
somente estarãoresolvidos se o número de parses plesmente, como um dos contratempos da vida mo-
participi:mtes foráfnpliado,'bonquistando todos os de- dema. Terrivel banalização, Sr"s e Srs. Deputados.
'nlâis'pa'ises,'~ul-arnericanos, que n~o tenham rela- Na verdade, estamos vivendo um clima de guer-
çOes íhtimáS Com ~rprodllçao'de cocaínaetalvez com ra.: Segundo os critérios da Organização das Nações
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Unidas, os países onde ocorrem mais de cinqüenta
assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes
estão, tecnicamente, em estado de guerra civil. Assim
considerando, algumas de nossas cidades não pas
sam de trincheiras disfarçadas!

Em Vitória - a capital nacional da violência -,
em 1998, foram 64 homicídios por grupo de 100 mil
habitantes; em São Paulo, 59 e, no Rio, 50,1. Compa
rando esses dados com os registrados em capitais de
outros países, temos a dimensão do problema que
enfrentamos. Em Nova Iorque, essa taxa é de 9,8; em
Lisboa, 9,7; em Belfast, 4,4; em Paris, 3,3; em Lon
dres, 2,1; e, em Roma, 1,7.

Sr"s e Srs. Deputados, que País estamos dei
xando para nossos filhos e netos? Se não nos mobili
zarmos para garantir à família brasileira uma segu
rança minimamente aceitável, é certo que lhes ofere
ceremos futuro nenhum.

Por já se ter tornado um truísmo, não insistire
mos na relação evidente entre a violência e a deterio
ração do quadro social brasileiro. As desigualdades
distributivas, o descaso para com os setores mais ca
rentes, o desemprego constituem, sem dúvida, fato
res a incrementar a violência. Contudo, não podemos
compactuar com a idéia de que, enquanto perdurar
esse quadro, nada se pode fazer, ao menos para
amenizar a situação.

Como já aqui afirmamos de outras vezes em
que tratamos da questão, é indubitável existirem me
didas factíveis que, a médio prazo, podem ter êxito na
contenção da violência. Exigem elas, contudo, deter
minação política na implementação .de uma polftica
ampla, em várias frentes, em ação conjunta dos diver
sos níveis de Governo. E isso, Sras. e Srs. Deputa
dos, tem de ser feito agora, antes que seja tarde de
mais. É esse o brado de alerta que mais uma vez le
vantamos desta tribuna.

Muito obrigado.
O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu
tados, no alvorecer do ano 2000, a Legião da Boa
Vontade estará comemorando meio século de exis
tência, ocasião que será marcada com a realização
do Congresso da Paz em Brasilia.

Criada em 10 de janeiro de .1950, a LBV é uma
instituição filantrópica de ambito mundial, que desen
volve suas ações de amparo aos extratos.mais caren
tes da população .atravésde mais de 550 representa
ções no,Brasil e no exterior,

Considerada. oficialmente no Brasil cpmode uti
lidade pública, a .LBV se destaca como a primejra~e,

ainda, a única organização não-governamental
brasileira a receber o importante reconhecimento
da Organização das Nações Unidas, que lhe con
cedeu o status consultivo geral, dando-lhe livre
acesso e direito de voto nas reuniões decisórias do
seu Conselho Econômico e Social, quer em Nova Ior
que, Genebra ou Viena.

Sr. Presidente, muitas têm sido as homenagens
recebidas pela LBV ao longo de sua existência. Mais
recentemente, foi agraciada com o prêmio Qualidade
Brasil (1997 e 1998), do International Exporter's Ser
vice - com votação unânime de 1800 empresários -,
e com o prêmio Bem Eficiente (1998), da Kunitz &
Associados, que reconheceram a eficiência do eleva
do padrão de qualidade do atendimento disponibiliza
do pela instituição às camadas mais carentes da po
pulação, devolvendo a estes os sentimentos de digni
dade e cidadania que devem mover as existências de
todos os seres humanos, independentemente de
raça ou credo.

Os cinqüenta anos de existência da instituição
ganham relevância ainda maior por representar o ju
bileu de ouro de uma organização que mantém, sem
subvenções de quaisquer espécies, um dos mais ex
pressivos conjuntos de trabalhos de promoção huma
na, social e educacional que se tem conhecimento.

Assim, Sr. Presidente, em 1998, a instituição
distribuiu mais de 60 milhões de refeições e prestou
perto de 3,1 milhões de atendimentos a pessoas ca
rentes nos mais remotos rincões do nosso País. Ain
da em 1998, durante o segundo semestre, e diante da
situação desesperadora dos sofridos irmãos nordesti
nos, a LBV realizou a campanha SOS Nordeste, que
arrecadou e distribuiu mais de 4,1 milhões de quilos
de alimentos às famílias carentes atingidas pela seca.

A meta para o correr do ano do seu cinqüente
nário aponta para mais de 3,8 milhões de atendimen
tos, os quais não se esgotam no auxílio material, indo
além, ao procurar suprir as carências espirituais dos
seres humanos desvalidos com fé, amor, solidarieda
de e compreensão.

Portanto, vê-se que a atuação da LBV sempre
esteve marcada por forte componente espiritual, no
qual pessoas de todos os credos e religiões se con
fraternizam sem preconceitos, somando esforços
para a rápida superação das gritantes desigualdades
sociais que assolam o nosso PaIs. É o chamado ecu
menismo solid?irio, que se fortalece a cada instante,
merecendo, inClusive, oreconheciriíento de seu valor,
.~m .1976, por.S~a Santidade o PapaPàulo VI.:

.~m resumo, ,Sr. Pre'sidente,a LBV é um dos
mais ricQs.exem'plos da inequívoca capacidade reali-

~ . , _ . : . "_, " . '. •. ',' .' . . r,
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zadora do povo brasileiro, representada por milhares
de abnegados - a quem rendo as minhas sinceras
homenagens -, que no anonimato de suas atuações
contribuem para minorar as agruras materiais e espi
rituais dos irmãos necessitados, a qualquer instante e
em qualquer lugar do nosso Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, é com muito pesar que registro hoje,
ocupando o horário regimental da Cêmara dos Depu
tados, o falecimento da escritora Nelly Alves de Alme
ida, uma das mulheres de maior destaque do cenário
cultural de Goiás e figura de excepcional relevo do
mundo político-social de Goiânia.

Era titular de uma das quarenta cadeiras da
Academia Goiana de Letras, exatamente a que per
tenceu ao regionalista Hugo de Carvalho Ramos, e
autora de inúmeros ensaios críticos sobre alguns dos
homens de letras do meu Estado, entre os quais Ber
nardo Élis, Carmo Bernardes e Eli Brasiliense, todos
já falecidos que deixaram seus respectivos nomes
inscritos na galeria das personalidades mais eminen
tes da literatura do Brasil Central.

Ensaísta, crítica literária, gramaticóloga, filóloga
e professora de salientes predicados, Nelly Alves de
Almeida foi uma singular figura de mulher apaixonada
pelo fazer cultural em Goiás. É apontada como uma
das fundadoras da Academia Feminina de Letras e
Artes, da qual é hoje presidente a ex-Deputada Ana
Braga, que a dirige com extrema dedicação e exem
plar conduta administrativa. Também integrou a Aca
demia Brasileira de Filologia, uma instituição que tem
por objetivo defender o culto e preservar a língua por
tuguesa, esta mesma agora violentada por um enxa
me de palavrões retirados de idiomas estrangeiros,
infestada que está por galicismos, francesismos e ou
tros do mesmo gênero.

Aos 81 anos de idade, nascida na cidade de Ja
raguá, tendo estudado na antiga capital do Estado,
Nelly Alves de Almeida desde cedo devotou-se à cau
sa da instrução pública ingressando, ainda jovem, no
magistério oficial. Era casada com Humberto Ludovi
co de Almeida, que serviu à terra natal como Procura
dor do Estado e se tornou um dos mais eficientes au
xiliares de Pedro Ludovico, fundador de Goiânia e por
muito tempo Senador da República. Ao lado do mari
do, com bastante disposição, atuou no movimento de
consolidação da nova metrópole, sobretudo e princi
palmente na tarefa da conservação de sua paisagem
urbana para se manter fiel ao traçado imaginado por
Atílio Corrêa Lima, seu principal arquiteto.

De dizer-se é, ainda, que essa mulher de muita
fibra moral e invulgar coragem, para enfrentar o desa
fio de uma vida a serviço de sua comunidade, foi uma
modelar mãe de família, esposa leal e companheira
sempre solidária às lutas cívico-políticas do seu tem
po. Por isso mesmo, esteve sempre engajada em to
das as campanhas destinadas à projeção de Goiânia
no panorama da vida nacional, afirmando-se sempre
no campo da cultura como escritora de reais méritos
na área da crítica literária e como autora de importan
tes obras de filologia. Assim, pertenceu ao círculo dos
notáveis mestres do idioma da estirpe de Antenor
Nascentes, Clóvis Monteiro, José Oiticica, Said Ali,
além de outros que pontificaram na cátedra universi
tária e se tornaram credores de sua estima pessoal.

Um de seus livros é dedicado ao estudo de qua
tro regionalistas, três deles goianos - Hugo de Carva
lho Ramos, Carmo Bernardes e Bernardo Élis -, e um
mineiro, o admirado mineiro Mário Palmério. Também
escreveu sobre lingüística e foi uma contista de impe
cável talento para a difícil arte, assim como uma exce
lente conferencista, sempre expondo com bastante
didática as suas opiniões sobre variados assuntos da
literatura brasileira e, especialmente, goiana. Tem
ela, portanto, o seu lugar no quadro dos que, em meu
Estado, se destacaram como artistas do verbo e na li
nha de frente na preservação do idioma português.

Há pouco tempo, nesta Casa do Congresso Na
cional, o ilustre Deputado Aldo Rebelo fez um discur
so magnífico sobre a língua pátria que, "culta e bela",
vem sendo objeto de ataques dos que não a vene
ram. Pois Nelly Alves de Almeida tinha o mesmo pen
samento do Parlamentar de São Paulo, como ele se
declarando, a cada instante, amante apaixonada de
sua língua.

Aqui deposito o meu voto de saudade e respei
to, de reconhecimento e de reverência à memória
da escritora que nos deixou a semana passada e
que é, sem favor, um dos grandes nomes da cultura
do meu Goiás.

O SR. JORGE KHOURY (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, o Brasil vem, após o susto do ano
passado, mostrando perante a comunidade finan
ceira internacional a sua singular capacidade de
recuperação.

Durante as negociações com o Fundo Mone
tário Internacional, bem como com os agentes mul
tilaterais de crédito (Banco Mundial, BID, OECF,
KFW, etc.), apostava-se num ano negro, sem pers
pectivas de recuperação da economia nacional a
curto prazo.



LUZ NO CAMPO: RESGATE DE
UMA DíVIDA SECULAR

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Rodolpho Tourinho Neto·

Para quem vive nos centros urbanos, é inconcebí
vel a vida sem energia elétrica. E não poderia ser dife
rente. A energia elétrica é vital e está presente em todos
os aspectos do nosso cotidiano, desde os mais prosai
cos até os muito sofisticados. A luz e os aparelhos do
mésticos são apenas os sinais mais evidentes desta
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Temia-se o retorno da inflação, com aumento de presença indispensável também para escolas, hospi-
preços generalizados e uma série de outros malefíci- tais, fábricas e praticamente tudo o que nos cerca.
os tão conhecidos, porém de não tão saudosa memó- Mas toda esta realidade absolutamente normal
ria. e corriqueira constitui-se num mundo distante para

Esqueceram-se os técnicos estrangeiros uma imensa parcela da nossa população. Milhões de
que nosso País é maior do que os nossos proble- brasileiros espalhados em mais de quatro milhões de
mas.Os analistas tiveram suas previsões frustra- unidades rurais, isoladas no interior do País, vivem
das e o Brasil demonstrou mais uma vez que é completamente à margem dos benefícios da energia
capaz de dar a volta por cima e com isso nos per- elétrica, num cenário difícil de acreditar neste final de
mitir deslumbrar um cenário positivo para o ano século XX.
2000. O índice de eletrificação rural no Brasil é hoje de

Dentre outros, sem dúvida, o consumo de 57%. Mas em alguns estados o número de proprieda-
energia é um dos índices onde se pode aferir o des rurais com energia elétrica é muito inferior a isso.
nível de desenvolvimento de um povo, bem E nos estados mais prósperos do País há ainda cen-
como do crescimento de sua economia. O País, tenas de escolas rurais funcionando sem eletricidade.
de maneira ousada e determinada, busca dar Trata-se da herança de um processo histórico
um salto gigantesco, saindo da crise neste se- de décadas, que priorizou a industrialização e estimu-
toro lou a acelerada urbanização do País. Diversos pro-

O Programa Luz no Campo, concebido pelo gramas de eletrificação rural foram implantados, nos
dinâmico Ministro Rodolpho Tourinho, da pasta últimos anos, para enfrentar essa perversa realidade.
de Minas e Energia, após devidamente examina- E cerca de 500 mil propriedades rurais foram benefici-
do, discutido e aprovado pelo Sr. Presidente da €Idas pela eletricidade, mas era preciso fazer muito
República, Fernando Henrique Cardoso, foi lan- mais.
çado em âmbito nacional e disporá de 2,7 bilhões O resgate dessa dívida social começa agora a
de reais. realizar-se, e de forma acelerada. Nos próximos qua-

Conhecendo como conheço - e a Bahia in- tro anos, uma verdadeira revolução vai acontecer no
teira conhece - o Ministro Rodolpho Tourinho, setor. O Programa "Luz no Campo", que o Presidente
seu descortino, sua determinação e seu zelo no Fernando Henrique lançou na quinta-feira 2 de de-
cumprimento dos cronogramas e metas, este zembro, vai beneficiar cerca de 5 milhões de pesso-
programa com certeza representará um impor- as, distribuídas em mais de 1 milhão de propriedades
tante avanço para o crescimento econômico e e domicílios rurais. São famílias que passarão a con-
conseqüente desenvolvimento humano do nos- tarcom a energia elétrica, seguramente uma das prin-
so País. cipais ferramentas do desenvolvimento e para o com-

Sr. Presidente, solicito que seja anexado ao bate à pobreza.
meu pronunciamento a fala do Sr. Ministro de Minas e O programa contará com R$2,7 bilhões, sendo
Energia, que, como ninguém, melhor expõe o progra- R$1,8 bilhão da Eletrobrás, proveniente da Reserva
ma e seus benefícios. Global de Reversão (RGR). Os R$900 milhões res-

tantes serão aportados por governos estaduais e mu
Era o que tinha a dizer. nicipais, concessionárias de distribuição de energia,

futuros consumidores e cooperativas de eletrificação
rural. Outros agentes de crédito nacionais e internaci
onais também serão acionados, notadamente o Ban
co Interamericano de Desenvolvimento (BID). É im
portante destacar a participação, no programa, das
cooperativas de eletrificação rural, na condição de
permissionárias de serviço público, conforme regula
mento da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL).

Para ser efetivo, o "Luz no Campo" levará sem
pre em consideração as peculiaridades e possibilida
des de cada região, de cada comunidade. O principal
ponto de partida, naturalmente, será o sistema elétri-
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co já existente, com a expansão da rede de distríbui- ca é cidadania, e é isto, em última análise, que esta-
ção, tanto por meio das concessionárias e das coope- mos levando para o interior do País.
rativas, desde que técnica e economicamente viáve- * Rodolfo Tourinho Neto é Ministro de Estado de
is. Fontes alternativas de produção de energia, como Minas e Energia.
biomassa, energia solar e eólica, ou o desenvolvi- O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL _
mento de pequenas centrais hidrelétricas, também PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
serão implantadas. Sr'" e Srs. Deputados, fosse S. Ex8 o Deputado Salati-

Cada estado receberá recursos proporcionais el Carvalho um crítico contumaz, um oposicionista
ao número de propriedades rurais sem eletricidade. ideológico, eu não estaria aqui nesta tribuna.
Além disso, utilizou-se um critério adicional de aloca- Fosse S. Ex8

, o Deputado Salatiel Carvalho,
ção prioritária de recursos por unidades rurais com uma pessoa irresponsável, como os há aos montes
custos de conexão mais baixos. neste País, eu não estaria, no dia de hoje, buscando

Será o maior programa de eletrificação jamais repor os fatos nos seus verdadeiros limites.
realizado no Brasil. Ao longo do período, oito estados Mas o ilustre Deputado, nesses quase três lus-
do Sul e do Nordeste estarão completamente eletrifi-

tros que representa o povo de Pernambuco nesta
cados. Outros nove estados deverão ter dois terços Casa, tem-se revelado parcimonioso nas críticas, res-
das propriedades e dos domicílios rurais eletrificados.
Mais de 460 mil quilômetros de redes elétricas serão ponsável nos atos e invejável no procedimento.
instalados em todo o País. Suas críticas, acredito, são fruto de informações

Estudos do BID demonstram que, para cada defeituosas que lhe chegaram às mãos, seja por pro-
real investido em programas de eletrificação rural, blema de comunicação, seja por má-fé daqueles que
são gerados três reais na economia, decorrentes do se deleitam em pescar em águas turvas.
estímulo ao desenvolvimento de atividades agrope- Antes de mais nada, registre-se que a Petrobras,
cuárias e do comércio de equipamentos elétricos. a maior empresa nacional, não está sujeita a bruscas

Os números do "Luz no Campo" impressionam, guinadas, mercê de mudanças de diretoria. Seus pla-
mas é a sua capacidade de transformar radicalmente nos de desenvolvimento são de médio a longo prazo e
a dura realidade dos brasileiros do interior aquilo que obedecem aos interesses permanentes da Nação.
ele tem de mais significativo. No médio e longo pra- Dito isto, passemos a registrar notas ao discur-
zos, o impacto será tremendo e as mudanças, profun- so pronunciado por S. Ex8 em 29 de novembro de
das e radicais. Escolas que hoje vivem às escuras, 1999, neste plenário e, no início deste mês, no plená-
comunidades sem a possibilidade de atendimento rio da Comissão de Minas e Energia.
médico, lavouras fracassadas por falta de água irriga- A produção média de óleo bruto, em 1998, foi de
da, tudo isto e muito mais deixará de existir em função 1 milhão e 3 mil barris/dia, contra a média diária de 1
da eletrificação rural. milhão, 131 mil barris, no corrente ano, correspon-

Para os produtores rurais, aumento da produti- dendo a um crescimento de 13%, bem ao contrário do
vidade e renda, melhoria da qualidade de vida, novos que quiseram fazer crer os informantes do Deputado
hábitos de consumo e um novo comportamento soci- SalatieJ Carvalho.
aI. Para a indústria e o comércio, aumento na venda O valor de 1 milhão e 200 mil barris, a que alude
de eletrodomésticos e de implementos agrícolas, o nobre Deputado, refere-se a uma produção de pico,
além do surgimento de frigoríficos, silos, centrais de atingida no ano passado. A este propósito deve-se re-
beneficiamento de cereais e fábricas de adubos. Para gistrar que em 29 de novembro último, no dia em ql.,e
os governos, redução do consumo de óleo diesel, au- endereçava críticas à empresa, foi atingida a produ-
mento da arrecadação tributária, redução das desi- ção de 1 milhão, 245 mil, 557 barris, representando
gualdades sociais e geração de empregos. um novo recorde de produção. Este valor deverá ser

O Programa "Luz no Campo" mostra que a ofer- ainda superado até o final do ano, com a entrada de
ta de energia elétrica para toda a população brasileira novos poços de produção no Campo de Marlim.
não é um sonho irrealizável. O que estamos fazendo Uma análise fria de tal acontecimento não con-
é otimizar os recursos disponíveis, potencializar as duz a demérito a gestão do Dr. Joel Mendes Renó,
características de cada região e estimular as solu- nem a mérito do Dr. Henri Reichstul. Trata-se apenas
ções criativas. Daqui a quatro anos, teremos avança- de procedimento eficiente e rotineiro de uma empresa
do de forma muito significativa e melhorado radical- consciente de seu papel e de sua importância nos ce-
mente a vida de milhões de brasileiros. Energia elétri- nários nacional e internacional.
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O custo final de produção (não o preço) do barril adaptação e de upgrade para atender às necessida-
de petróleo produzido no País atinge US$12,OO, des da Petrobras. Acrescente-se a esta informação
quando acrescentamos amortização de investimen- que o estaleiro contratado pela Marítima para execu-
tos, royalties, impostos, etc. aos custos operaciona- tar as referidas obras entrou em processo concorda-
is. Tal valor, embora inferior, naturalmente, ao custo tário, o que levou a Petrobras a fazer adiantamentos
do petróleo importado, não apresenta discrepância para pagamento direto aos fornecedores e aos em-
na magnitude mencionada pelo ilustre Parlamentar. pregados do estaleiro, evidentemente, cercado das

A projeção de US$30,OO para o preço do barril precauções que o caso merecia, de modo a garantir a
no final de 1999 carece de base, mesmo porque, continuidade das obras e, dessa forma, a entrega da
após atingir US$27,07/barril, o valor mais alto em três plataforma.
anos, o petróleo sofreu a maior queda do ano, no dia Faz-se mister também esclarecer que as Plata-
1° de dezembro, valendo US$24,59. formas Amethyst não estão sendo construidas pela

APETROBRAS jamais foi colocada a meta de 1 Marítima. Na verdade, a Marítima, de posse dos con-
milhão, 350 mil barris por dia em dezembro de 1999. tratos de afretamento e de prestação de serviços,
O que existia era a meta de uma produção média de 1 contratou, com outras empresas, a construção.
milhão e 200 mil barris por dia, em 1999, e de 1 milhão A Petrobras tem metas de produção a cumprir e
e 500 mil barris por dia, no ano 2000. O valor mencio- estas metas dependem do andamento de suas obras
nado parece originário de uma interpolação. e, conseqüentemente, do cumprimento de prazo por

Não encontra eco na realidade a afirmação de suas contratadas.
que a produção da Petrobras seja de 1 milhão e 100 No caso da contratação das Plataformas Amethyst
mil barris por dia. Na verdade, a produção nacional de 4 e 5, os prazos não estão sendo cumpridos, o que le-
petróleo já se aproxima de 1 milhão, 250 mil barris por vou a Petrobras a promover processo de licitação, vi-
dia. sando à contratação de outras unidades, o que lhe

A preocupação, com a eventual repercussão permitirá cumprir os cronogramas.
junto aos investidores internacionais, quanto à pre- Não é de todo ocioso afirmar que o estabeleci-
sença de um não-petroleiro à testa da empresa não mento de metas de produção tem repercussão em
mostra consistência, uma vez que as ações preferen- nossa balança comercial e, enfim, no planejamento
ciais da empresa evoluíram de 30 de março de 1999 - econômico do País.
data da posse do Presidente Reichstul - até o dia 1° Por fim, fique assente que a PETROBRAS con-
último, de R$237,OO para R$387,OO, uma valorização trata somente por intermédio de licitações. Está longe
de quase 64%, portanto, superior à variação cambial da verdade afirmar-se que a empresa tem liberdade
do período. para contrÇitar sem licitação.

Sobre o caso Petrobras versus Marítima é de Dentro do novo cenário do setor petrolífero, de-
todo necessário esclarecer que os contrato referentes senhado a partir da Emenda Constitucional nO 6, de
às plataformas de perfuração da série Amethyst são 1995, e da Lei nO 9.478, de 6 de agosto de 1997,
contratos de afretamento e prestação de serviços, o foi-lhe conferida maior flexibilidade, mediante um re-
que significa que somente a partir do início da opera- gulamento Iicitatório simplificado, o que lhe permite
ção de cada uma das unidades, a Petrobras estaria competir, em igualdade de condições, com as demais
incorrendo em dispêndios, de acordo com as taxas de empresas de petróleo.
operação contratadas. Por último, Sr. Presidente, Sr'lS e Srs. Deputa-

Portanto, tais plataformas não oneram, de for- dos, as reiteradas e desarmoniosas alusões à natura-
ma alguma, os custos de investimentos da empresa Iidade do Sr. Reichstul merecem duas observações: o
(muito menos utilizando dinheiro público), pois são Presidente da Petrobras é brasileiro, não porque te-
simplesmente bens de terceiros prestando, sob con- nha nascido por acaso no Brasil, mas porque esco-
trato, serviços à Petrobras. Iheu este País conscientemente e adotou-o como sua

Seguindo no exame do discurso pronunciado pátria. Sob este aspecto, sua situação guarda extre-
aqui nesta tribuna pelo nobre representante do povo ma semelhança com a situação do nobre Deputado
pernambucano, cabe esclarecer que a Plataforma que, sendo maranhense de nascimento, e de boa
P-36 (dita a maior do mundo) é de propriedade da Pe- cepa, elegeu Pernambuco para exercitar sua cidada-
trobras e não foi construída pela Marítima. nia, quiçá em retribuição aos Albuquerques, pernam-

O contrato entre a Petrobras e a Marítima, refe- bucanos, que dedicaram esforços e engenho para
rente a essa unidade, tem por escopo as obras de defender o Maranhão dos acometimentos gauleses.



v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Sérgio,
do PT do Rio de Janeiro.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisêo do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, este
é o meu terceiro discurso no Grande Expediente, o úl
timo desta sessão legislativa e, evidentemente, deste
milênio, que tem seu final em 1999.

Hoje, 8 de dezembro, é festa na minha cidade,
Angra dos Reis, porque é dia de Nossa Senhora da
Conceiçêo. Na verdade, há festa em todo o País, pois
com nossa enorme diversidade cultural, as religiões
africanas também comemoram: umas festejam
Oxum; outras, lemanjá.

Quero também render simples mas autêntica
homenagem ao artista, poeta e amante do Brasil Tom
Jobim (Antonio Carlos Brasileiro de Almeida), que o
Brasil perdeu há cinco anos, exatamente no dia de
hoje. Evidentemente, sua genialidade faz muita falta
a todos nós. .;

Sr. Presidente, entrando no mérito do discurso,
quero e-xternar minha indignaçêo. Nêo é possível
que, às vésperas do ano 2000, em plena comemora
çêo dos quinhentos anos do descobrimento do Brasil,
operários em greve ainda sejam tratados como caso
de polícia na Capital da República! Lamento profun
damente o ocorrido com o operário José Ferreira da
Silva, assassinado friamente pela Polícia Militar de
Brasília.

Quem autorizou o ataque? Quem autorizou que a
PM fosse armada para o local onde trabalhadores esta
vam em greve? Nêo havia distúrbio! Além do mais, o di
reito à manifestaçêo e à greve é constitucional. A polícia
precisa indiscutivelmente rever seu papel.

O Brasil nêo pode continuar assistindo à morte
de operários em greve; nêo pode continuar assistindo
a episódios como os de Eldorado do Carajás ou do
Carandiru; nêo pode continuar assistindo à morte fria
de meninos e meninas de rua, como ocorreu na Can-
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A segunda observaçêo é que o nobre Deputado, delária no Rio de Janeiro; nêo podemos continuar as-
fervoroso torcedor da seleção canarinho, ainda não sistindo a fatos como os que envolveram a Febem em
engoliu a decepçêo da perda do penta e busca apon- Sêo Paulo. O País precisa rever sua política social, já
tar um francês como causador dessa decepçêo. que deve à sua gente, nestes quinhentos anos, traba-

Curiosamente, acrescente-se, não foi um gau- lho, salário, escolaridade.
lês, o causador dessa decepçêo, mas, do ponto de O Presidente da República disse estar indigna-
vista do jus sanguinis, um marroquino, nascido em do com o que ocorreu em Brasília. Acreditaria nessa
território francês. (Confusões do direito de nacionali- indignaçêo se S. EXS não tivesse premiado o General
dade.) José Luiz Lopes com sua nomeação para o Superior

Esse sim, muita gente quer que se dane. Tribunal Militar, apesar de ter comandado a operaçêo
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - criminosa, na greve de 1988, em que três operários

Passa-se ao foram assassinados em Volta Redonda, no Estado do
Rio de Janeiro.

Tanto na greve de 1988 quanto aqui em Brasília,
operários foram assassinados. Mas como justificar a
indignaçêo do Presidente da República se promoveu
o patrocinador de uma operação criminosa? Nêo bas
ta indignar-se, é preciso agir. A ação da nomeaçêo
transparece que, neste País, os que operam sob a óti
ca da violência acabam sendo premiados, como os
assassinos dos trabalhadores sem terra de Eldorado
do Carajás, praticamente absolvidos pelo júri.

Nesse lamentável episódio ocorrido em Brasília,
que envergonha todos nós, democratas, vejo alguns
problemas. O primeiro é a afirmação feita em entre
vista concedida à CBN, em 3 de dezembro, sex
ta-feira, pelo Secretário de Segurança, já demitido, no
sentido de que, se estivesse numa situaçêo idêntica,
agiria com a mesma metodologia. A ideologia pela
qual essa pessoa é dominada foi expressa em entre
vista do jornal O Globo de 4 de dezembro de 1999,
quando disse ter sido um dos idealizadores do pro
grama Segurança Sem Tolerância.

Tolerância é um valor que sempre deve estar
presente nas relações humanas, de trabalho e de
convivência. Sua ideologia sem tolerância fica clara
mente demonstrada no fato de ter substituído assis
tentes sociais e pedagogos por guardas com cassete
tes, ao assumir o Centro de Atendimento Juvenil
Especializado, que acomoda delinqüentes juvenis em
Brasília. Isso nos preocupa, porque é fascismo e essa
é uma ideologia que precisamos abolir da convivên
cia brasileira.

Disse ainda o Secretário que cadeia é para po
bre e que os jovens de classe média de Brasília que
botaram fogo no índio pataxó não deveriam ficar pre
sos.

A mesma ideologia terminou com programa vi
torioso, mundialmente reconhecido e premiado: o
Bolsa-Escola. A Secretária de Educaçêo de Brasília,
para justificar a extinçêo do programa, afirmou que o
levantamento mostrou que a maioria dos pais das cri-
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anças utilizou os recursos para comprar comida, saltar que nesse processo de privatização não têm
como se pobre não precisasse comer ou criança sem sido demitidos somente os funcionários de confiança
alimento pudesse aprender. Depois, para justificar - alguns indicados por polfticos, o que seria natural-,
ainda sua inaceitável postura, a Secretária de Educa- todas essas empresas privatizadas aumentaram o
ção afirmou que as madames de sua convivência re- desemprego e também os seus ganhos. Infelizmente,
clamaram que perderam muitas passadeiras. De for- o Governo mantém essa polftica de leiloar por preço
ma alguma trato com desmérito a profissão de passa- vil o nosso patrimônio, mas não copia os estrangeiros
deira, mas chamo atenção para o fato de que é de no que realmente interessa. Nos países onde houve
fundamental importância a participação da mãe e do privatizações, não se podia participar do processo
pai no processo educacional. O problema dessas ma- sem garantir a estabilidade dos empregados por de-
dames, na realidade, não é o de ter passadeira, mas terminado tempo. Aqui, não; vende-se a empresa,
de continuar com a odiosa exploração. eles entram e trazem muitos estrangeiros, inclusive

Quanto ao mérito da outra questão, os trabalha- sem qualificação técnica, para tomar o lugar dos em-
dores estavam em greve e o Governo havia pedido pregados brasileiros. Quando um cidadão brasileiro
paciência e dito que não se deve reivindicar salários, pede emprego na Europa, tem de ter em mãos uma
já que isso representa indexação, o que nenhum de carta do sindicato respectivo dizendo que não há tra-
n6s quer. Mas como não reivindicar salário, se a coisa balhador daquele país que queira preencher aquela
mais concreta e objetiva que o Governo Federal tem vaga. Aqui, não. Os estrangeiros, nominalmente os
feito nos últimos tempos é reajustar o preço de prati- espanh6is, estão vindo para cá e conseguindo bons
camente tudo, como a gasolina e o telefone? As tari- empregos, enquanto os brasileiros estão desempre-
fas públicas têm subido como nunca. E os jornais es- gados. E os recursos do Fundo de Amparo ao Traba-
tão noticiando que, já no primeiro trimestre do pr6xi- Ihador (FAT), que deveriam estar sendo utilizados
mo ano, o Governo pretende reajustar os preços do para amparar o trabalhador brasileiro, estão sendo
trem, metrô, pedágio, energia elétrica e telefones. emprestados a juros subsidiados a empresas multi-
Com a pressão do reajuste de tarifas públicas, indis- nacionais para comprar o patrimônio público. E depo-
cutivelmente, o Governo cria dificuldades para as em- is essas empresas ainda descontam esses valores no
presas - até para as médias e pequenas - e pressio- Imposto de Renda. Parabéns pelo belo discurso de V.
na os trabalhadores que se encontram no mercado Exa Não poderia deixar de lembrar ao Brasil que esta-
de trabalho a uma situação sem saída, a não ser a rei- mos sacando dinheiro do Fundo de Amparo ao Tra-
vindicação de reajustes salariais. balhador para amparar as multinacionais. É este o

Não quero tratar s6 desse epis6dio. Além dos Brasil em que estamos vivendo, que um dia nossos fi-
problemas dos trabalhadores que têm emprego, que- lhos terão que consertar. Muito obrigado.
ro falar também dos que já o perderam, daqueles que O SR, LUIZ SÉRGIO - Agradeço o aparte de
reivindicam a condição digna de poder trabalhar e, V. Exs

com um trabalho, poder sustentar suas famílias. Este O desemprego é hoje uma epidemia que atinge
Governo destruiu mais de 3 milhões de empregos s6 principalmente a juventude. Temos nesta Casa uma
na década de 90. O que antes era uma década perdi- CPI que está fazendo um belo trabalho pela juventu-
da, agora nem palavras encontramos para qualificar o de - trabalho que merece o nosso reconhecimento.
que representa hoje, indiscutivelmente, o maior f1age- Mas isso s6 não basta. O que restará à juventude bra-
lo do País nesta década. sileira se n6s, na Câmara, não dermos a ela e a seus

O Sr. Bispo Rodrigues - V. Exs me concede pais perspectiva real de emprego? O jovem, ao ver
um aparte, nobre Deputado Luiz Sérgio? seu pai desempregado, sem conseguir retornar ao

O SR. LUIZ SÉRGIO - Com prazer, Deputado. mercado de trabalho, perde automaticamente a ex-
O Sr. Bispo Rodrigues - Ouvindo V. Exa dis- pectativa de conseguir emprego honestamente.

cursar sobre emprego e preparação do trabalhador, Diante desse quadro de tamanha gravidade, Sr.
não posso deixar passar em branco a oportunidade Presidente, quais são as propostas de combate ao
de dizer que recentemente foi leiloada uma grande desemprego queo Governo Fernando Henrique tem
empresa de energia em São Paulo, a CE8P. O apresentado aos trabalhadores brasileiros? Até o pre-
BNDES sacou 300 milhões do Fundo de Amparo ao sente momento, todas as medidas adotadas pelo Go-
Trabalhador (FAT) e emprestou a uma empresa es- verno, sem exceção, seguem à risca o receituário ne-
trangeirà para adquirir a estatal, o que certamente vai oliberal e, por conseguinte, caminham no sentidodà
ensejar o desemprego de muita gente. Há de se res- chamada flexibilização do mercado de trabalhO'. Como
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todos sabemos, o termo f1exibilizaçao é apenas um eu- raso O Governo alardeia que houve ágio de não sei
femismo para a supressão de direitos trabalhistas, quantos milhões, mas se esquece de dizer que os va-
estabelecimento de vínculos empregatícios precários lores desses ágios serão abatidos no Imposto de
e baixas remunerações. Renda, o que evidencia que 'na verdade não houve

A primeira medida concreta adotada pelo Go- ágio algum. E ainda cogita-se,de isentar as empresas
verno FHC, consubstanciada na Lei nO 9.601, de adquiridas no processo de privatizaçao do pagamen-
1988, foi o incentivo à extensão do contrato por prazo to das dívidas que elas tinham por ocasião de sua
determinado às atividades permanentes da empresa, venda ou de compensar no Imposto de Renda. Se-
vinculada à geraçao de novos empregos. A medida, guindo essa ideologia do chamado Estado mlnimo,
como se previa, não surtiu o resultado anunciado. entendendo que o importante é fazer, sem medir as
Com isso, pretendia-se tão-somente reduzir os cus- conseqQências, o BNDES mantém sempre a torneira
tos da demissão e os encargos sociais para o empre- aberta para financiar o desemprego. E o Governo,
gador, como estImulo à ampliaçao das ofertas de tra- ainda não satisfeito, utiliza-se dos recursos do Fundo
balho. de Amparo ao Trabalhador, criado com a finalidade

A mesma lei instituiu o chamado banco de ho- de amparar o trabalhador desempregado, para em-
ras, que permite ao longo do ano a compensaçao das prestar recursos para as empresas que aqui vêm ad-
horas extras, com a reduçao posterior da jornada de quirir nossas estatais e desempregar os trabalhado-
trabalho, sem que o trabalhador tenha direito à remu- res brasileiros.
neraçao adicional vinculada ao 'prolongamento do Ora, o Governo não utilizou os recursos do Pro-
tempo de trabalho. er para a estruturaçao do sistema financeiro dizendo

Mais adiante, editou-se a Medida Provisória de que tinham essa finalidade especIfica? Então, por
nO 1.879, que instituiu o trabalho a tempo parcial, que que agora pegam recursos do FAT para outra finalida-
permite a suspensão do contrato de trabalho por um de que não a geração de empregos? Por que o Go-
período de cinco meses a dois anos, sem que o em- verno, diante do caos social que representa o desem-
pregador tenha qualquer custo com salários e encar- prego no Brasil, não utiliza esses recursos para finan-
gos sociais. ciar, por exemplo, programas como o de Renda Mlni-

Como se pode observar, SI""" e Srs. Deputados, ma, da Bolsa-Escola, pequenas iniciativas de coope-
todas as inovações introduzidas por este Governo na rativas e assim por diante? É porque o Governo re-
legislaçao trabalhista primam pela mesma lógica: re- presenta os interesses de poucos, em detrimento da
duzir o custo da mão-de-obra às custas da estabilida- grande maioria do povo brasileiro.
de da relaçao de trabalho, para, supostamente, am- Agora, os burocratas partiram para uma nova idéia.
pliar a geração de empregos. E nenhuma dessas po- Em recente entrevista, o Ministro Francisco Dornelles,
Ilticas gerou os resultados se prometidos. Pelas pró- por intermédio de alguns iluminados, uma vez que todas
prias estatísticas oficiais, essa estratégia neoliberal as propostas já apresentadas não significaram aurnento
de flexibilização das relaçOes trabalhistas têm fracas- algum do número de empregos, lançou novo balão de
sado, visto que o mercado formal de trabalho se redu- ensaio, desta vez envolvendo o seguro-desemprego
ziu em quase meio milhão de empregos ao longo dos e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, dois pa-
últimos doze meses. trimOnios dos trabalhadores brasileiros. De acordo

A explicaçao é simples, Sr"5 e Srs. Deputados: a com a proposta, eles simplesmente pretendem extin-
economia brasileira não tem a menor necessidade de guir o seguro-desemprego e o abono salarial anual
medidas adicionais para a flexibilizaçao do mercado dos trabalhadores com renda salarial mensal inferior
de trabalho, porque já conta com um dos mercados a dois salários-mlnimos. Além disso, querem acabar
mais flexibilizados do mundo, dado o alto grau de in- com a multa de 40% sobre o FGTS do trabalhador de-
formalidade e a crOnica omissão governamental. mitido.

Enquanto isso, o Governo financia, através dos Como se Vê, o Ministro do Trabalho, por inter-
seus bancos oficiais, ao contrário de muitos palses, o médio de seus consultores, não tem pudor em propor
desemprego através do BNDES. a extinçao de direitos trabalhistas que foram constitu-

Para se ter uma idéia, segundo artigo publicado cionalmente assegurados ao trabalhador. E'para dou-
no jornal Folha de S.Paulo de domingo, o Governo, rar essa verdadeira expropriaçao de direitos traba-
através do BNDES, concedeu, a juros baixos, financi- Ihistas contra a classe trabalhadora, sugere o guru
amenfos de mais de 20 bilhões de dólares a empre- que o Governo passe a depositar mensalmente 8%
sas multinacionais para comprarem estatais brasilei- dos adicionais na conta vinculada do tra~lbador, no
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FGTS, limitando-se ao valor máximo de R$54,OO ao Para terminar meu pronunciamento, já que meu
longo do primeiro ano, podendo ser sacada o valor da tempo se esgotou, desejo dizer que o Brasil é grande
conta sempre que o saldo atingir R$2.040,OO, ou e suas potencialidades são enormes; depende ape-
quinze salários mfnimos. nas de demonstrarmos, não com discursos, mas com

É hora de darmos um basta a esse diagnóstico gestos concretos, a nossa fé, a nossa convicção e a
mentiroso, que transforma os trabalhadores brasilei- nossa certeza de que é possfvel construir um Brasil
res do setor privado em preguiçosos e os servidores com mais igualdade, mais fraternidade e, acima de
públicos em sanguessugas do dinheiro do contribuin- tudo, mais justiça, em que os trabalhadores, ao reivin-
te. Não podemos mais compactuar com medidas que dicarem seus direitos, não sejam assassinados, práti-
só contribuem para tomar mais precárias as relações ca inaceitável que se está estabelecendo em nosso
de trabalho e mais desprotegidos os desempregados. Pafs.
É imperioso que assumamos o nosso dever de repre- Muito obrigado.
sEmtantes do povo e lutemos pela mudança desta po- O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sampaio)-
Iftica econômica absurda e pela adoção de um efetivo Concedo a palavra ao nobre Deputado Silvio Torres.
sistema de proteção social 'aos desempregados. Qu- O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem revi-
ando entra em jogo medidas para se criar proteção são do orador.) - Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputados,
social aos desempregados, o argumento é sempre o inicialmente, gostaria de registrar a presença em nos-
mesmo: nao há recurso, não há dinheiro, nao há so plenário do ex-Deputado Antonio Perosa, que hoje
como investir. No entanto, os próprios recursos dos tem a missão de dirigir importante órgão do Estado de
trabalhadores, através do FAT, estão sendo desvia- São Paulo, a CODASP, que ajuda pequenos e micro-
dos para outras finalidades que nao aquelas para as produtores na área de combate a erosões e de estra-
quais fora criado. das vicinais. S. Ex8 vem desempenhando brilhante

Concedo o aparte ao nobre Deputado Dr. Hélio. papel, como o fez quando Deputado Constituinte em
O Sr. Dr. Hélio .... Deputado Luiz Sérgio, gostaria nosso Congresso.

de aproveitar este momento para cumprimentá-lo Sr. Presidente, vou abordar alguns assuntos e
pela forma brilhante como V. Ex8 vem, desde o infcio quero começar dando ciência a esta Casa e aos que
da sua alocução, protestando contra toda sorte de in- me ouvem de projeto de lei, de minha autoria, que dis-
justiças que estão sendo praticadas contra o traba- põe sobre a obrigatoriedade de hospitais convenia-
Ihador, como proibição de fazer greves - inclusive um dos ao SUS assegurarem a presença de acompa-
foi punido com a própria morte -, expropriação de nhantes junto a pacientes internados maiores de 60
seus direitos quanto ao FGTS e má utilização das ver- anos. Este projeto de lei, na verdade, secunda iniciati-
bas do FAT. V. Exa falou das injustiças praticadas con- va já tomada pelo Ministério da Saúde, em portaria do
tra a criança e o adolescente em conflito com a lei e dia 7 de abril de 1999, assinada pelo Ministro José
assim por diante. E, parodoxalmente, neste que é o Serra, que toma obrigatória essa presença.
Dia da Justiça, . Exa teve a grande sabedoria de dei- Infelizmente, portaria não tem efeito de lei, e,
xar registrado um marco de injustiças praticadascon- báseado neste argumento, inúmeros hospitais e ca-
tra toda a famflia brasileira, sendo hoje também o Dia sas de saúde têm-se negado a permitir que acompa-
da Famflia. Portanto, sinto-me orgulhoso em ver que nhantes de idosos permaneçam em seus quartos e
neste Grande Expediente, no mês de dezembro, em inclusive a dar a assistência necessária para que es-
que se avizinham as festividades de Natal, V. Ex8 faz ses pacientes possam recuperar-se o mais rápido
um retrato concreto, real, daquilo que se passa hoje possfvel, como efetivamente ocorre quando alguém é
com o povo brasileiro. Parabéns! Queria também pe- internado e tem ao seu lado alguém da famflia, um
dir a . Exa que me desse a oportunidade de congratu- amigo, uma pessoa que possa ajudar no seu restabe-
lar-me com Angra dos Reis e dividir essas congratula- lecimento.
ções hoje, dia da Imaculada Conceição, que também Então, o objetivo do meu projeto de lei é exata-
é padroeira da minha cidade, Campinas. Portanto, 'mente obrigar hospitais conveniados com o SUS a
congratulo-me com V. Exa e peço um espaço para permitirem que acompanhantes possam estar ao lado
congratular-me com a minha cidade, Campinas, nes- de pacientes idosos. Da mesma forma que a portaria,
te que éio dia da Imaculada Conceição. Parabéns permite-se que as despesas decorrentes dos servi-
a V. E~',~' ços prestados aos acompanhantes, como refeiçOes,

O 'SFt LUIZ SÉRGIO - Eu agradeço ao Deputado sejam,debitadas ao SUS e devidamente ressarcidas
Dr. Hélidiê,aparte. a hospitais e casas de saúde.
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Sr. Presidente, quero, ao mesmo tempo em que Casa. Já está aqui por dois mandatos. Gostaria de di-
dou conhecimento do conteúdo desse projeto de lei a zer ainda que a saúde pública agradecerá essa sua
esta Casa, pedir o apoio dos meus colegas Parlamen- colaboração. Os idosos, as pessoas da terceira idade
tares para que a tramitação seja a mais rápida possí- bem merecem, porque a questão da internação, tanto
vel, a fim de oferecer esse beneffcio a idosos doentes das crianças quanto dos idosos, em alojamento con-
que precisem, de maneira muito forte, da presença de junto tem um significado psicológico muito importan-
acompanhante junto a seus leitos hospitalares. te. Haverá o retorno mais rápido possível ao convívio

Sr. Presidente, outro assunto que quero abordar da famflia. Isso, por certo, proporcionará menor índi-
diz respeito a um programa de governo, lançado há ce de ocupação de leitos, menos dias no hospital e,
cerca de dois meses, chamado Brasil Empreendedor, conseqüentemente, menores riscos de infecção hos-
que visa ao fortalecimento e à sobrevivência das pe- pitalar, dando maior longevidade às pessoas da ter-
quenas e microempresas do País. ceira idade. Portanto, é um projeto de cunho social mui-

Trata-se de um programa elaborado em parceria to importante e que se soma ao aspecto técni-
pelas entidades que apóiam as pequenas e microem- co-hospitalar. Seguramente, a presença de um familiar,
presas, pelos Ministérios e pelos outros órgãos do Go- de um acompanhante, estará colaborando para a rea-
vemo vinculados ao setor e pela Frente Parlamentar de bilitação desse doente da terceira idade e para seu
Apoio à Micro e Pequena Empresa, existente há quatro retorno mais rápido ao lar. Digo a V. ExB que, na quali-
anos no Congresso Nacional, com adesão de cerca de dade de Vice-Líder do PDT, estarei, junto com a mi-
trezentos Deputados. Esse programa finaliza pelo me- nha bancada, estabelecendo também uma ajuda
nos boa parte da luta dessas entidades. para que isso tenha um trâmite mais urgente nesta

Há muito tempo nos esforçamos para mostrar Casa. Meus parabéns a V. ExB.
ao Governo o que já está bem claro na sociedade, ou O SR. SILVIO TORRES - Agradeço o aparte ao
seja, o fato de que, à medida que se apóia o setor da nobre Deputado Dr. Hélio, reconhecidamente um
pequena e da microempresa, mais rapidamente do grande batalhador da saúde pública no Congresso
que qualquer outra medida efetiva para outros seto- Nacional, onde tem feito excelente trabalho nessa
res, recuperamos o emprego no País e alavancamos área.
o desenvolvimento no setor, responsável por mais de Q' I b se pro'eto de le' sec ndauena em rar que es ~ I u
60% dos empregos gerados. uma portaria ministerial. O Ministro José Serra, da

Hoje existe uma consciência nacional dessa re- Saúde, que tem sido um Ministro muito atento às
alidade. Antes tínhamos que nos revezar na tribuna questões sociais _ sua área, obviamente, é a própria
desta Casa, fazendo discursos e mais discursos essência da questão social-, tem sido bastante efici-
apontando realidade tão clara, tão tfanspar~!1te; acho ente, objetivo. Vem tomando iniciativas que têm trazi-
que hoje o próprio Governo, acredito que pressionado do muitos beneffcios à população brasileira.
por uma realidade bastante dura, que é o desempre-
go, investe nessa alternativa. Principalmente a equi- Mas, Sr. Presidente, SI'"' e Srs. Deputados, con-
pe econômica, que sempre esteve muito preocupada tinuando sobre o Programa Brasil Empreendedor, di-
com as questões macroeconômicas e que, via de re- zia que, finalmente, o Governo tomou uma medida de
gra, dava a mínima atenção aos reclamos do setor grande alcance para atender o setor das pequenas e
das pequenas e microempresas, convenceu-se de microempresas. O Brasil Empreendedor, entre tantas
que também era interessante apoiar esse setor, por- iniciativas - são cerca de 25 -, tem algumas que me··
que talvez seja aquele capaz de fazer com que o nos- recem ser destacadas.
so País, no próximo ano, possa crescer a taxas que A primeira delas é que se oferece pela primeira
estão sendo preconizadas, necessárias para recupe- vez um crédito diferenciado não apenas em termos
rarmos a nossa capacidade empreendedora. de valores de taxas cobradas, mas principalmente em

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Dr. termos de viabilidade para o pequeno e microempre-
Hélio. sário. São cerca de 8 bilhões de reais que estão sen-

O Sr. Dr. Hélio - Deputado Silvio Torres, gosta- do oferecidos ao setor de pequenas e microempresas
ria de aproveitar este aparte, em primeiro lugar, para em todo o Brasil. São recursos do Fundo de Amparo
parabenizar V. ExB brilhante Deputado Federal de ao Trabalhador, demonstrando que o Governo não
São Paulo, Estado que também represento, e da mi- apenas procura ajudar as empresas nacionais ou
nha região. Admiro o trabalho que tem realizado na multinacionais que queiram adquirir empresas estata-
Câmara dos Deputados. V. ExB é um veterano desta is por intermédio de empréstimos do BNDES;, que são
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disponibilizados com recursos do FAT, mas também Senado, visava, fundamentalmente, a duas coisas:
oferece ao referido setor a mesma disponibilidade. dar um tratamento jurídico, administrativo, fiscal, tra-

É um programa que oferece crédito para capital balhista, previdenciário e creditício diferenciado à pe-
de giro e também para~investimentos. Esse é um se- quena e microempresa e, ao mesmo tempo, um trata-
tor carente de recursos para investimentos, porque as menta tributário diferenciado, o que foi conseguido
instituições financeiras, de forma geral, raramente se por meio da Lei do Simples, aprovada em dezembro
dispunham a dar um crédito de confiança a ele; quan- de 1997. Esta foi uma grande conquista para o setor
do o faziam, exigiam garantias tão altas e tão rigoro- da pequena e microempresa, que contou com a efeti-
sas que simplesmente inviabilizavam o acesso dos va participação do Congresso Nacional, do Senado e
micros e pequenos empresários a esse recurso. da Camara Federal, que pressionaram o Governo

A partir desse programa, além do crédito, está para que, o mais rapidamente possível, apresentasse
sendo feita uma importante inovação. Para isso, con- um projeto viável que atendesse às reivindicações
ta-se com a cooperação de entidades que apóiam o deste setor.
setor, entre as quais destaca-se o Sebrae, sem dúvi- Neste ponto, destaco mais uma vez o papel da
da alguma a mais importante entidade de apoio às mi- Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena
cros e pequenas empresas de nosso País. Empresa, que desde aquela época, como hoje, está

Por meio do SEBRAE, Sr. Presidente, estão sob a coordenação do Deputado Augusto Nardes, do
sendo treinados agentes, que se multiplicarão por PPB do Rio Grande do Sul.
todo o Brasil. Cerca de 3 mil agentes acompanharão Com o Simples houve grandes avanços, obte-
os micros e pequenos empresários que queiram can- ve-se um tratamento tributário diferenciado, mas isso
didatar-se ao crédito para investimento em capital de não foi tudo. A Lei do Simples, por ser inédita, ousa-
giro, proporcionando que o empréstimo tenha ade- va, pela primeira vez, mudar o sistema tributário de
quada destinação e que o risco do próprio empreen- um setor empresarial, mas infelizmente deixou de
dedor não seja muito grande, porque sabemos que, fora inúmeras categorias profissionais. Talvez por ca-
no prazo de um ano após sua instalação, cerca de utela - excesso de cautela, eu diria -, setores como
80% das micros e pequenas empresas não sobrevi- escolas, casas de saúde, despachantes, estabeleci-
vem, fecham suas portas. mentos comerciais de contabilidade, representantes

Portanto, não adianta apenas daro dinheiro. É pre- comerciais, enfim, um sem-número de setores estão
ciso que se faça o que este Programa Brasil Empreende- impedidos de aderir ao Simples.
dor prevê, que é capacitar o empresário, verificar se o Na época, foi ponderado que isso poderia trazer
empréstimo está sendo devidamente aplicado e, dessa uma queda de arrecadação muito grande para a Pre-
maneira, garantir o retomo certo não ao banco que em- vidência Social- ontem, como hoje, sempre às voltas
prestou o dinheiro ou ao Governo, mas principalmente com problemas de arrecadação.
à sociedade. No momento em que um empreendi- Mas isso, para n6s, não é uma luta terminada,
menta dá certo, a sociedade toda lucra, porque há ao contrário. Desde aquele momento a Frente Parla-
mais emprego, mais arrecadação e mais desenvolvi- mentar e inúmeros Deputados vêm propondo proje-
menta. tos de lei nesta Casa, que estão em tramitação, para

Paralelamente a essa capacitação, o Governo que as categorias excluídas do Simples possam dele
estimula as instituições financeiras a aceitarem esse participar. Sem dúvida nenhuma, a lei que lhe deu ori-
repasse mediante a instituição do fundo de aval. O gem foi uma das mais benéficas que já se aprovou
Governo garante até 70% do empréstimo contraído nesta Casa para as pequenas e microempresas.
por um fundo de aval. Com isso, certamente se forta- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Carlos Ba-
lecem os pedidos de empréstimo encaminhados às tata, com muito prazer.
instituições financeiras. O Sr. Carlos Batata - Parabenizo o nobre cole-

Sr. Presidente, no mesmo dia em que foi divul- ga Silvio Torres pela brilhante iniciativa de nesta tarde
gado o Programa Brasil Empreendedor, mais duas se referir a esse programa que, com certeza, haverá
outras importantes medidas foram divulgadas. A pri- de mudar neste País a conformação e a estrutura das
meira foi a assinatura presidencial da lei que veio a pequenas e médias empresas. Em vários países do
ser conhecida como Estatuto da Microempresa e da mundo foi provado que o setor que mais avança e o
Empresa de Pequeno Porte, que representou o coro- que mais gera empregos é o da pequena empresa.
amento de uma luta que já vinha acontecendo nesta Apenas uma coisa me preocupa, Deputado Silvio Tor-
Casa havia mais de cinco anos. Projeto originário do res. No meu Estado, o pequeno comerciante procura
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os agentes financeiros, mas há uma distência muito que me referi anteriormente, sancionado no dia último
grande, entre a lei e a base. Então, é necessário que dia 6 de outubro. O Estatuto depende de regulamen-
haja até seminários, palestras para os pequenos e tação, que está sendo elaborada no Ministério do De-
médios empresários, a fim de que esses 7 milhões de senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em
reais lhes cheguem às mãos. Com certeza, esse seg- conformidade com alguns outros Ministérios. Temos
mento da economia é o que mais emprega neste notfcias de que nos próximos dias, talvez ainda na se-
País. Agora, pela primeira vez, está sendo reconheci- mana que vem, essa regulamentação estará pronta.
do e recebendo quase 7 milhões. Repito: preocu- Dessa forma, estaremos conseguindo a nossa vitória
pa-me somente a forma como esse recurso chegará à final. Somente por meio da regulamentação é que va-
base. Parabéns, nobre colega. mos ter tratamento creditfcio, administrativo, jurídico,

O SR. SILVIO TORRES - Agradeço o aparte ao previdenciário e fiscal diferenciado, que é o que se
Deputado Carlos Batata, representante do Estado de espera para o setor da pequena e microempresa.
Pernambuco, um grande defensor da agricultura, dos Mas, voltando ao lançamento do Programa Bra-
pequenos e microempresários do seu Estado no Con- sil Empreendedor, no mesmo dia 6 de outubro foi lan-
gresso Nacional. çado um plano de refinanciamento das dívidas fiscais

Quero dizer, nobre colega, que, de nossa parte, das empresas do País, que teve o nome de REFIS. O
uma das preocupações com o Programa Brasil Empre- seu objetivo era fazer com que as cerca de 90% das
endedor foi, antes de ele ser lançado, alertar o Governo empresas deste País que, imagino, estão inadimplen-
de que esse programa não poderia dar certo se não tes com o Fisco federal, especificamente em relação
houvesse cuidado para que efetivamente chegasse a INSS, COFINS, Fundo de Garantia, Imposto de
até o tomador de empréstimo o crédito disponibiliza- Renda, pudessem ter uma oportunidade de voltar a
do. exercer regularmente as suas atividades, pagando as

Foram muitos os momentos de frustração do dívidas passadas e recolhendo os encargos atuais.
pequeno e do microempresário do nosso País, que Essa sempre foi uma expectativa muito grande
ouviam, viam e liam a respeito de disponibilização de por parte dos empresários deste País, fossem peque-
crédito por parte do BNDES, ou por parte de determi- nos, médios ou grandes; aqueles que, de boa-fé, pre-
nado órgão do Governo; eles iam ao banco ou a algu- ferem reconhecer a sua dívida a sonegar, estar a todo
ma instituição financeira, e lhes era dito que não esta- momento se arriscando às rigorosas penas que a lei
vam sabendo de nada, que não receberam instru- prevê. Por isso foi lançado o REFIS. Mas, infelizmen-
ções. Com isso, era mais uma frustração, mais uma te, ele não atende às necessidades dessa grande
decepção. maioria de empresários inadimplentes, porque faz

Então, houve essa preocupação no Programa exigências absolutamente incompatfveis com a capa-
Brasil Empreendedor. Durante dois meses, uma cidade dessas empresas de colocarem as suas con-
equipe interministerial, acompanhada de perto pelo tas em ordem.
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, atual Secretá- Por essa razão, o mesmo grupo de Parlamenta-
rio-Geral da Presidência da República, tratou de re- res que apóia a micro e a pequena empresa no Con-
mover todos os empecilhos que pudessem surgir, gresso Nacional e algumas entidades, na maioria em-
para que esse crédito fosse disponibilizado. presariais, estarão em conjunto elaborando propos-

Efetivamente, foi um grande avanço. Mas devo tas, a fim de mudar a medida provisória que estabele-
dizer que, mesmo assim, ainda não temos hoje, pelo ceu o REFIS.
acompanhamento que o SEBRAE tem feito, os resul- Estamos em conversação com os mais diversos
tados que gostaríamos de obter. Não temos os resul- membros do Governo Federal para que façam essas
tados previstos em termos da velocidade do alcance mudanças por meio das emendas já protocoladas,
dessas linhas de crédito aos pequenos e microem- que, sem dúvida nenhuma, permitirão que se alcan-
presários. Dessa forma, meu caro companheiro Car- cem os benefícios pretendidos.
los Batata, é importante que nós, Deputados preocu- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Paulo Ma-
pados com essa situação, acompanhemos e cobre- rinho.
mos das instituições de governo responsáveis a velo- O Sr. Paulo Marinho - Caro Deputado Silvio
cidade adequada para que esses benefícios che- Torres, apenas corroborando o que V. Exa acabou de
guem ao seu destino. dizer, participo da Comissão que cuida do refinancia-

Entre eles, quero destacar o próprio Estatuto da mento das dívidas fiscais, que até hoje não se reuniu.
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a No entanto, fui informado de que amanhã, na sessão
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do Congresso Nacional, já será apresentado o relató- ocasião de nascimento ou adoção de filho. No caso
rio. E soube que sequer foi indicado o Presidente da de nascimento ou adoção de mais de um filho, a licen-
Comissão. É preciso que nós, Parlamentares, tome- ça seria de quinze dias corridos, contados a partir do
mos posição quanto a esse abuso, porque essa ma- nascimento ou da adoção.
téria é muito importante para as pequenas e médias A licença-paternidade, como disse, prevista na
empresas brasileiras. Constituição, ao lado da licença-matemidade, ainda

O SR. SILVIO TORRES - Agradeço ao nobre não está regulamentada. Dessa forma, estamos enca-
Deputado o aparte e reafirmo que apresentamos minhando projeto de lei para sua regulamentação, con-
onze emendas à medida provisória cujo Relator é o forme o inciso XIX do art. 7° da Constituição Federal.
nobre Deputado Gervásio Silva, do PFL de Santa Ca- Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
tarina. Nossa obrigação, amanhã, se essa medida homenagear a cidade de Campinas, Estado de São
provisória for colocada em votação e não contemplar Paulo, que hoje comemora o dia de sua Padroeira,
as mudanças fundamentais que desejamos, será de Nossa Senhora da Conceição.
nos posicionarmos contra sua votação, até que aten-
da aos interesses das micros, pequenas e médias O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solidari-
empresas. zo-me com V. Exa e também cumprimento Campinas

Por isso mesmo convoco o nobre Deputado e os pelo dia de sua Padroeira.
demais simpatizantes das micros, pequenas e médi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
as empresas que têm assento nesta Casa, para que Deputados, venham ao plenário, precisamos comple-
se posicionem ao nosso lado nessa luta por este se- tar o quorum constitucional.
tor, que, reafirmo, é o mais importante da economia O SR. PAULO MARINHO - Sr. Presidente,
nacional e o único capaz de recuperar a nossa capa- peço a palavra pela ordem.
cidade de oferecer empregos. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Muito obrigado. V. Exa a palavra.

Durante o discurso do Sr. Silvio Soa- O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA. Pela or-
res, o Sr. Themfstocles Sampaio, § 2° do demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei- e Srs. Deputados, venho a esta tribuna fazer um pedi-
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. do ao Banco do Brasil.
Michel Temer, Presidente. Nesta semana e na que passou, estive viajando

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. com a Governadora do Maranhão, Roseana Sarney,
Deputados, venham ao plenário, vamos dar inicio à no programa Governo Itinerante. Fui procurado por
Ordem do Dia. milhares de produtores rurais do Estado, representa-

A Secretaria da Mesa não apenas fará soar as dos por suas associações e por seus sindicatos, que
campainhas como, pelo alto-falante, convocará os reclamavam da falta de liberação de recursos do Pro-
Srs. Deputados para, pelo menos, registrarem pre- naf por parte dos bancos oficiais.
sença no painel. São 16h20min, vamos começar. Te- No Maranhão, onde se inicia agora o inverno,
mos três ou quatro emendas constitucionais que se- época de inicio do plantio, não há recursos disponive-
rão votadas hoje. Peço a presença dos Srs. Deputa- is nos bancos para atender aos pequenos e médios
dos em plenário. Se começarmos a votar agora, entre produtores rurais. O Banco do Nordeste, por exem-
21 h e 21 h30min teremos terminado a votação. pio, está limitando suas concessões a apenas vinte

Peço que venham ao plenário. produtores rurais por Municipio, na verdade número
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala- insignificante e insuficiente para atender a demanda

vra pela ordem. dos projetos do Pronaf que hoje existem no Mara-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem nhão.
V. Exa a palavra. Portanto, Sr. Presidente, apelo às Presidências do

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem Banco do Brasil, do Banco do Nordeste e do Banco
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de enca- Central e ao Sr. Ministro da Fazenda para que disponibi-
minhar à Mesa projeto de lei que regulamenta a Iicen- Iizem recursos para o Pronaf, a fim de atender à deman-
ça-paternidade, já prevista na Constituição Federal. da de pequenos e médios produtores rurais do Estado

Chamo a atenção para o fato de que essa licen- do Maranhão e de outros Estados do Nordeste.
ça é um direito do trabalhador, urbano ou rural, por Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.



Excelentlssimo Senhor Doutor Fernando Henri
que Cardoso Digníssimo. Presidente da República.

Hoje, 16 de março de 1999, com
pletam-se três meses do assassinato da
Deputada Ceci Cunha. Crime brutal e sel
vagem.

Serei breve, Senhor Presidente, porque gosta
ria que Vossa Excelência lesse e refletisse sobre esta
sugestão.

Existe em Arapiraca, Alagoas, onde Vossa Exce
lência já esteve por duas vezes, a carcaça (fotos anexa
das) de um hospital que se projetou para a região, ob
jetivando atender às emergências de cerca de 30 a 40
dos 101 municípios alagoanos, entre eles os mais dis
tantes da capital. Destaca-se que em Alagoas, em
Maceió, existe apenas um Hospital de Emergências
Pronto Socorro - funcionando à base do "Deus nos
acuda!".

Peço a Vossa Excelência que determine um le
vantamento completo e realista sobre:

a) necessidade de construção do Hos
pital de Emergência de Arapiraca;

b) projetos, custos, licitação, prazos etc.
c) tipo de colaboração e apoio da Ban

cada Federal de Alagoas para que o hospi
tal venha a ser realidade num tempo hábil,
mercê da situação crítica dos dias atuais. E
que, se construído, esse hospital venha a
ter nome da médica Ceci Cunha, imolada no
auge de sua carreira política.

Certo da atenção à idéia e do respeito à me
mória da Deputada, cumprimento Vossa Excelência.
- Albérico Cordeiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes de
conceder a palavra ao próximo orador, convoco os
Srs. Deputados a virem ao plenário, para ter início a
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
os telejornais de ontem à noite noticiaram que o Go
verno voltou atrás na desvinculação do piso do salá
rio mrnimo dos benefícios da Previdência, tentando
atribuir tal declaração a um engano, a um mal-enten-

rio.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. de março de 1999, que peço seja transcrita nos Anais
Deputados, estou aguardando V. Ex" no plenário da Casa, continua atual, e não respondida.
para dar inIcio à Ordem do Dia. Tenho dito.

Peço que venham, pelo menos, registrar a pre- CARTA A QUE SE REFERE O
sença no painel. Em seguida, podem sair. ORADOR:

Peço aos Srs. Deputados que venham ao plená-

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, quinta-feira, dia 16 deste mês, completa-se um
ano do assassinato da Deputada Ceci Cunha. A mor
te da médica e política alagoana em plena ascensão
marcou a alma de Arapiraca e do povo de Alagoas.
Brutal e covarde, o crime chocou o PaIs e deixou uma
lacuna na trincheira dos polrticos que trabalham pelo
Estado e pelo povo.

Quero dizer que todas as homenagens presta
das a Ceci Cunha, inclusive porV. EX-, Sr. Presidente,
por esta Casa, pelos alagoanos, pelos arapiraquen
ses, todas elas foram justas. A Deputada Ceci Cunha
merecia isso.

Há, todavia, uma homenagem que está no rol das
drvidas da amizade, da admiração e do respeito à líder
política do PSDB, à médica, à mãe de família. Essa dívi
da é do Presidente Femando Henrique Cardoso e do
Ministro José Serra. Trata-se, Sras. Deputadas, da con
clusão das obras do Hospital Regional de Arapiraca.

Esqueleto e abrigo de favelados, as obras inicia
das estão à margem da estrada, na porta de Arapira
ca, desafiando políticos, administradores públicos e
as promessas dos Governos.

Em meio a todas e justas homenagens, Sras.
Deputadas, seria esta a mais relevante: batizar o
Hospital, num Estado que tem apenas e somente um
pronto-socorro para servir à metade da população de
Alagoas, com o nome da médica e Deputada imolada
pelo primitivismo de mentes doentias.

A população de Arapiraca, o povo de Alagoas
pediu ao Presidente e ao Ministro da Saúde a continu
ação e a conclusão da obra. Receberam silêncio
como resposta.

Até agora, abaixo-assinados, apelos, cartas,
discursos na Câmara Federal não receberam qual
quer sinal de que a amizade pela Ceci, de que as pa
lavras de lamento eram sinceras.

Sr. Presidente, a carta que o Deputado Albérico
Cordeiro enviou ao Presidente da República no dia 16



Dessa forma vale o alerta: cuidado com aquilo
que se fala, porque voltar atrás custa caro. Dizer que
se está éstudando apenas o piso de categoria é outra
afirmação absurda, porque quem estabelece piso de
categoria é o dissídio coletivo de cada categoria, não
é o Governo.

Então, repito: tomem cuidado com o que falam,
para não haver problemas.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta Pre
sidência informa a todos os Srs. Deputados presen
tes nas demais dependências da Casa que estamos
em plenário aguardando os colegas para atingirmos o
quorum regimental, a fim de ter início a Ordem do
Dia.

Venham, portanto, ao plenário.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna prestar minha home
nagem a um conterrâneo muito querido do Rio Gran
de do Sul, pessoa digna, cheia de amor e de muita co
ragem política. Mais do que político, amigo para todas
as horas.

Refiro-me ao Presidente da Câmara dos Verea
dores de Gravataí, Vereador Cláudio Pereira, que
está completando o seu terceiro mandato, e nesta se
mana realiza o encontro festivo que comemora seu
aniversário. Em momentos como esse pode-se avali
ar o quanto é importante termos na política pessoas
voltadas exatamente para servir à comunidade.

Da tribuna da Câmara dos Deputados, quere
mos relembrar que estamos chegando ao final do
ano, oportunidade em que se comemora o nascimen
to de Cristo, que veio ao mundo para se doar contra
as injustiças e o sofrimento da humanidade.

Há poucos dias, determinado canal da televisão
brasileira exibiu uma entrevista com algumas crian
ças. Indagadas sobre o que mais gostariam de ga
nhar do velho e bom Papai Noel neste Natal, cha
mou-me a atenção a resposta de uma criança que,
com os olhos fundos e meio lacrimejantes, disse para
as .câmeras: "Gostaria de ganhar do velho e bom Pa
pai Noel comida lá em casa".
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dido, a um "diz-que-não-diz", a um porta-voz que fa- acabaria aceitando a desvinculação do salário míni-
lou o que não era para falar - "a voz" disse uma coisa mo do piso recebido pelos aposentados e pensionis-
e "o porta" disse outra -, mas, na verdade, aquilo foi tas.
um balão de ensaio. Como não pegou, recuaram. Na
verdade, o que queriam era isso mesmo, era desvin
cular o piso do salário mínimo dos benefícios da Pre
vidência Social.

Como afirmei ontem, não há mais vinculação
dos benefícios da Previdência com o salário mínimo
desde 1991. Tenta-se fazer com que aquele que ga
nha apenas um salário mínimo ganhe menos ainda.
Como não se aceitou - a reação foi muito grande -,
deu aquele "barata voa", aquela confusão toda, não
foi bem isso que foi dito, não foi bem aquilo que foi fa
lado, foi esse que disse aquilo, foi aquele que falou
aquilo.

Isso mostra que, quando o Congresso Nacional
está atento e alerta, sabe efetivamente dar seu reca
do e fazer retroceder aqueles que querem prejudicar
ainda mais os pobres coitados da Previdência Social
que ganham apenas um salário mínimo, permitin-
do-lhes ter essa miséria garantida.

Vejam V. Ex'· o absurdo: venho à tribuna cum
primentar o beneficiário por continuar ganhando um
salário mínimo! A que ponto chegamos! É absurdo
agradecer que o benefício pago pela Previdência a
uma pessoa continue vinculado ao valor do salário
mínimo, que hoje é de 136 reais. E aí não se enqua
dram apenas renda mensal vitalícia, Loas, Funrural,
porque vários beneficiários contribuíram ao longo do
tempo para a Previdência e recebem apenas um salá
rio mínimo!

Na votação da proposta do FEF, verificamos
que existe a tentativa de vincular a esse fundo 10 bi
lhões da arrecadação previdenciária e 2 bilhões da
CPMF. Todo esse dinheiro era da Seguridade Social.
Depois, sem dúvida alguma, vai faltar dinheiro.

Em determinado momento, Srs. Deputados, a
cultura popular vai extrapolar e não conseguirá mais
conter sua insatisfação. E, certamente, se esta Casa
não tivesse repudiado a idéia da desvinculação,
como fez no dia de ontem, determinando a partir da
sua ação o pronto retorno à situação anterior, iríamos
lamentar a perda que sofreriam os aposentados e
pensionistas que ganham apenas e tão-somente um
salário mínimo.

Na verdade, isso só não foi possível porque de
pende de emenda constitucional. A Constituição Fe
deral garante a vinculação ao salário mínimo. Imagi
nem V. Ex"" o que aconteceria se não estivesse na
Constituição Federal. Provavelmente, viria uma medi
da provisória goela abaixo, e esta Casa, infelizmente,



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, estamos no plenário aguardando
que V. Exas marquem presença, a fim de que pos
samos dar inIcio à Ordem do Dia. Solicito aos Depu
tados que venham ao plenário.

O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExB a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL - PI. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, quero trazer à discussão nesta Casa assunto
da maior relevância, neste momento em que as solu
çOes voltadas para o combate ao desemprego devem
ter a nossa preocupação.

Em 11 de abril de 1997, o Ministério do Trabalho,
então sob a gestão do Ministro Paulo Paiva, editou a
Portaria n° 290, que aprova normas para imposição de
multas administrativas na legislação trabalhista.

Constam da referida portaria ministerial diver
sos anexos que trazem as tabelas de valoresvariáve
is, nos seguintes critérios: natureza da infração; inten
ção do infrator de praticá-Ia; meios ao seu alcance
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Vejam V. Ex'lS que, nos dias de hoje, crianças para cumprir a lei; porte econômico e extensão da in-
brasileiras já não têm mais o sonho de receber um fração.
brinquedo de Natal, mas, sim, comida em casa, em- Ao uniformizar nacionalmente os valores das
prego para os pais e assim por diante. Temos a espe- multas a serem impostas, os Delegados Regionais do
rança de que Deus ilumine a consciência de todos os Trabalho nos Estados ficaram sem a possibilidade de
homens públicos - e acreditamos na realização d~s- aplicar multas em valores diversos do estabelecido
se sonho. É neste momento que relembramos e clta- na mencionada portaria.
mos o nome do companheiro Cláudio Pereira, exem- Exemplificando isto quer dizer que se uma em-
pio a ser seguido por tantos outros poHticos do Pais. presa de pequeno porte, com apenas um'empregado,

O primeiro dia útil do ano 2000 cairá numa se- infratora primária, por falta de informação - portanto,
gunda-feira. Talvez isso sirva para nos mostrar a ne- sem dolo -, deixar de apresentar à Fiscalização docu-
cessidade de n6s, poHticos, realmen~e ~ete.rm?~ mentação sujeita à Inspeção do Trabalho, deve ser
mãos à obra. Quem sabe o fato de o pnmelro dia utll multada com base no art. 630, §§ 3° e 4°, da Consoli-
do ano 2000 ser uma segunda-feira tenha e~butido o dação das Leis do Trabalho, cujo valor mlnimo previs-
sentido de mostrar a urgente e cada vez maior neces- to em lei é de 189,14 Ufir. No entanto, ao aplicar o dis-
sidade de metermos mãos à obra, com ações práticas posto na Portaria nO 290, de 1997, anexo IV, a multa
em todos os nlveis. N6s, na Câmara e no Congresso, imposta a essa empresa passa a ser de 1.286,16 Ufir.
os representantes dos Estados e Municlpios, as Iide- Nos termos da Portaria nO 290, de 1997, este valor de
ranças, como o Vereador Cláudio Pereira, preci~a- Ufir é o menor a ser aplicado em caso de violação ao
mos, pelo bem do PaIs, meter mãos à obra. ASSim, art. 630, §§ 30 e 4° da CLT, enquanto a previsão legal
quando se comemoram os quinhentos anos ?e d~s- para o valor mlnimo é de 189,14 Ufir.
cobrimento, talvez possamos fazer um BraSil mUito Como esse exemplo, existem muitas outras si-

melhor. ... tuaçOes que podem configurar os disparates da por-
Saúdo o Vereador CláudiO Pereira, os seus a~l- taria. Fica claro que ela impede, de maneira pouco

gos, os C?mpanheiros do Rio Grande e, em especial, salutar, a aplicação de valores mlnimos previstos em
os munlclpes de Gravata!. lei, deixando de considerar critérios justos de aferição

Muito obrigado, Sr. Presidente. de infração cometida, graduando as multas variáveis
de acordo com a quantidade de empregados da em
presa fiscalizada. Além de ser injusta, a Portaria nO
290 fere a hierarquia das leis. Uma portaria não pode
regulamentar uma lei. Essa é função do decreto.

Essa portaria, que é um ato meramente admi
nistrativo ordinat6rio, infralegal, não tem como se so
brepor à lei, tampouco ao bom senso. Justamente
agora, quando se buscam rumos para o fortalecimen
to das polfticas voltadas para a geração de emprego e
renda no nosso PaIs, punir o empregador e o empre
endedor por meio de cálculos estratosféricos de mui
tas trabalhistas é matar a empregabilidade que se al
meja.

Em todo o Brasil, de 1997 para cá, afora to
das as dificuldades econômicas enfrentadas pelo
setor empresarial, por força da Portaria nO 290,
muitas empresas são apenadas com multas abso
lutamente dissociadas de sua realidade estrutural,
do seu real porte econômico e do contexto em que
se situam.

Assim, solicitamos que o Ministro de Estado do
Trabalho e Emprego, Deputado Francisco D or
nelles, olhe com sua peculiar sensibilidade essa pro
blemática, para que as multas sobre infra~s traba-
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Ihistas sejam aplicadas com justiça, tornando sem mara dos Deputados. Na discussão dessa reforma,
efeito a Portaria nO 290, de 1997. as duas propostas que legalmente tiveram tramitaçao

Era o que tlnhamos a dizer. são de autoria de Deputados do PT, desta Liderança
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - S.... e e do ex-Deputado Hélio Bicudo. Abrimos negociação

Srs. Deputados, estamos aguardando V. Ex"" no ple- na Comissão Especial. Fomos solidários com o pare-
nário para darmos infcio à Ordem do Dia. cer e o substitutivo da Deputada Zulaiê Cobra. No en-

O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra tanto, as deliberaçOes da Comissão Especial altera-
pela ordem. ram o substitutivo em pontos essenciais, que consti-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem tuem, no meu modo de entender, a essência da pro-
V. ExB a palavra. posta de reforma do Judiciário. Refiro-me especifica-

o SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pela ordem. Sem revi- mente à concepção do Conselho.
são do orador.) - Sr. Presidente, S.... e Srs. Deputa- Todos falam de controle externo do Poder Judi-
dos, faço breve comentário a respeito de noticia vei- ciário, tema que inclusive apareceu na CPI do Judi-

ciário. Contudo, a proposta do Conselho não é de
culada hoje na imprensa. Trata-se da estatlstica pu- controle externo do Poder Judiciário _ é de controle
blicada pela Fundação Nacional de Saúde, mostran-
do que, de 1979 a 1995, cerca de 340 mil crianças interno. Entendo que os Tribunais Superiores têm
morreram no Pafs, vitimadas por doenças provoca- grande poder em indicar os integrante do Conselho.
das por água contaminada, de péssima qualidade. Sr. Presidente, a questão poderia ser disputada

Ora, essa é a estatlstica oficial dos casos que com emendas - e temos emendas nesse sentido; in-
clusive a que proporcionou a tramitação da proposta

chegam ao conhecimento das instituiçOes públicas. de reforma do Judiciário. Poderfamos votar o substi-
Com certeza, os números são bem maiores. Nos inte-
riores perdidos e mais distantes, as mortes sequer tutivo e disputar no voto a emenda sobre controle ex-
são notificadas. Trata-se, antes de tudo, da velha terno do Poder Judiciário. A proposta avançou ao es-
equação estabelecida no Brasil, que investe apenas tabelecer súmula vinculante para todos os Tribunais
no processo de cura, esquecendo-se da prevenção. Superiores, num amplo leque de matérias não ape-
Basta oferecer água de boa qualidade pa~a as doen- nas constitucionais, mas tributárias, administrativas,
ças diminufrem drasticamente. previdenciárias e trabalhistas. Mesmo cOlocando no

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
Sr. Presidente, a falta de água potável e de boa experiência mostra que o transitório vira permanente.

qualidade continua sendo, em muitos interiores do Basta ver o exemplo do FEF que logo mais vamos vo-
Nordeste semi-árido, um dos fatores - e estamos às tar nesta Casa.
portas do terceiro milênio - responsáveis pelo êxodo,
que há várias décadas acontece. As instituições esta- O terceiro ponto em que há, igualmente, contra-
belecidas têm de dar mais atenção ao problema, in- dição frontal diz respeito à introdução do incidente de
crementar ações, a fim de que essa situação vexató- inconstitucionalidade, mediante o qual, a partir de um
ria para o Pafs não prossiga. fato concreto, numa determinada localidade, se avo

ca o processo para uma decisão válida para todo o
Muito obrigado. Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - S,.as e O argumento de relevância constitucional acres-
Srs. Deputados, compareçam ao plenário para dar- centa mais ainda, no meu modo de entender: uma con-
mos infeio à Ordem do Dia. cepção centralizadora, hierarquicamente forte dos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo Tribunais Superiores sobre todo o Poder Judiciário.
a palavra ao nobre Deputado José Genofno, para Como a composição dos Tribunais Superio-
uma Comunicação de Liderança, pelo PT. res e do STF é diferente da dos Tribunais Regiona-

O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Como Lider. is e dos juizados de primeiro grau, entendemos
Sem 'revisão do oradOr.) - Sr. Presidente, S.... e Srs. que o propósito da medida é fortalecer particular-
Deputados, a lideranÇa da bancada do Partido dos mente o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Trabalhadores deve a V. ExB e à Casa explicação so- Tribunal de Justiça com uma espécie de tutela con-
bre o impasse que estamos atravessando, no que diz centrada sobre todo o Poder Judiciário, o que nos
respeito,à reforma do Poder Judiciário. afasta, de maneira expressa, do substitutivo apro-

Em'primeiro lugar, reconhecemos o empenho e vado pela Comissão Especial.
a vontade de V. EX- em ter posto a reforma do Poder Além dessas questões nucleares, relativamente
Judiciárid nas prioridades da Agenda Positiva da Câ- ao substitutivo aprovado pela Comissão Especial, há '



É a comunicação que queria fazer à Casa.
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 (PSDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, de
sejo fazer um comentário sobre o discurso do Deputa
do José Genoíno, Líder do PT.

As duas reuniões com a Oposição, realiza
das no gabinete de V. Ex8

, em relação à reforma
do Poder Judiciário, foram extremamente provei
tosas. Conseguimos obter o que mais precisa
mos: condições para fazer uma reforma para o
povo brasileiro.

V. Exa teve um comportamento digno da Presi
dência da Câmara dos Deputados, fazendo com que
essas duas reuniões fossem possíveis, com a pre
sença e a efetiva manifestação da Oposição, o que
engrandeceu o nosso relatório. Até porque a pressão
da Oposição fez com que V. Ex8 e os Líderes de todos
os partidos fizessem um acordo para melhorar a re
forma. Por isso, deixo aqui meu elogio a V. Exa e a to
dos os Líderes que participaram dessas duas reu
niões.
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ainda a recuperação da Justiça Militar Estadual e a não houve consenso. Tendo em vista essa circuns-
não-federalização dos crimes contra os direitos hu- tância, deliberou-se votar o projeto no dia de hoje, e
manos. Mesmo que alguns Deputados e Uderes da os destaques serão apreciados durante a convoca-
base do Governo possam dizer - e eu acredito - que ção extraordinária.
vão votar pela federalização dos crimes contra os di- Isso significa que, durante a convocação extra-
reitos humanos, podemos disputar a questão da Jus- ordinária, vamos ter muitas reuniões. Os pontos polê-
tiça Militar Estadual. micos, os pontos de divergência serão objeto de dis-

Por isso, devemos essa explicação ao Plenário, cussão durante a convocação extraordinária. Vamos
a V. Exa, Sr. Presidente, e à Deputada Zulaiê Cobra fazer quantas reuniões forem necessárias para alcan-
Ribeiro, que fez um esforço tremendo para viabilizar çar o meio-termo, de maneira a que se produza o que
amplo acordo sobre a reforma do Poder Judiciário. foi proposto pelo Uder José Genoíno: que o projeto
Mas as Lideranças que compõem a base do Governo represente, de alguma maneira, a média do pensa-
mantêm uma posição doutrinária com a qual tenho di- mento da Casa.
vergência frontal. Essas Lideranças não se afastam Portanto, espero que, no dia de hoje, consi-
desses quatro pontos que consideramos essenciais. gamos aprovar o texto básico, sobre o qual, sem
Daí a razão de nossa oposição ao projeto da reforma dúvida alguma, há divergências - até da Relatora;
do Poder Judiciário. até minhas -, inevitavelmente, conhecidas por to-

Vamos votar contra, debater contra e obstruir a dos. Mas nós, como Parlamentares de uma Casa
votação desse substitutivo, dentro do limite regimen- democrática, temos de votar o núcleo da reforma,
tal, porque não queremos votar uma reforma do Po- que é o projeto nascido da Relatora, Deputada
der Judiciário que não democratize a Justiça, não es- Zulaiê Cobra, e da Comissão Especial. E depois
tabeleça o controle público do Judiciário, tire a auto- vamos debater amplamente os pontos divergen-
nomia dos juízes, quebre a autonomia dos Tribunais tes que, como salientou o Deputado José Genoí-
Regionais e dê poder exagerado aos Tribunais Supe- no, não são mais do que quatro ou cinco, embora
riores. fundamentais.

Acreditamos que esse substitutivo terá grande
conseqüência, nos termos em que está aceito pelas
Lideranças governistas. Poderíamos estar hoje ten
tando chegar a amplo consenso em torno de uma
reforma do Poder Judiciário. Esse é o desejo da
bancada do PT. Se as Lideranças e a Relatora co
municarem ao Plenário mudanças nesses pontos
essenciais - controle externo, súmula vinculante,
incidente de inconstitucionalidade e argumento de
relevância constitucional -, poderemos reexaminar
a nossa posição. Nos termos em que está o substi
tutivo, segundo fomos comunicados, seremos obri
gados a mantê-Ia.

Lamentamos não perfilhar esse substitutivo, por
considerá-lo, política e doutrinariamente, um equívo
co como reforma do Poder Judiciário. Reconhecemos
o esforço de V. Exa, Sr. Presidente, da Relatora e da
Comissão Especial, mas neste momento final de ple
nário não podemos marchar juntos, porque nessas
questões centrais as nossas divergências são muito
grandes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.

Deputados, em atenção à gentileza do Deputado e lí
der José Genoíno, quero dizer que a Presidência fez
todo o possível para que houvesse uma composição.
Todos os Líderes se esforçaram nesse sentido, mas



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 60789

Antonio Feijão

RONDÔNIA

Sérgio Carvalho PSDB
Presente de Rondônia: 1

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PFL
Márcio Bittar PPS
Zila Bezerra PFL
Presentes do Acre: 5

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Freire Júnior PMDB
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 5

PSB/PCdoB

PPB
PTB
PSB
PMDB

Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 5

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PDT
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PFL
PTB

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Presentes do Pará: 11

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 6

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Mas queremos mais, Sr. Presidente: que em ja
neiro, quando da votação dos destaques, essas reu
niões continuem, para que possamos fazer uma refor
ma da Câmara dos Deputados e não dos Ministros,
do Ministério Público ou do Governo Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

obrigado pelos cumprimentos e pelas suas palavras,
Deputada.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo registrar, com pesar, o falecimento de dois
ilustres mineiros no dia de ontem: Dr. Amaro Lanário
Júnior e Dr. Mário Ribeiro.

O Dr. Amaro Lanário Júnior, nascido em
Ouro Preto, foi Presidente da Usiminas, por convi
te do então Presidente Juscelino Kubitschek, para
implementar aquela empresa, que dirigiu por de
zoito anos. Além disso, foi Presidente da Siderbras, Pre
sidente da Fiat do Brasil, Vice-Presidente do BDMG, en
fim, um homem que trouxe grande força ao empre
endimento siderúrgico em Minas Gerais.

Outro ilustre mineiro, Mário Ribeiro, foi
ex-Prefeito de Montes Claros, médico, fundador
da Faculdade de Medicina da cidade e lutador
pelo desenvolvimento do norte do Estado de Mi
nas Gerais.

Perdemos ontem esses dois ilustres membros
que impulsionaram Minas Gerais nos últimos tempos.

Era o nosso registro, como pesar por seus passa
mentos.

Partido Bloco

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues . PFL
Luciano Castro PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 5

AMAPÁ

PSDB



60790 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

RIO GRANDE DO NORTE

Laire Rosado PMDB
Presente do Rio Grande do Norte: 1

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Themfstocles Sampaio
Presentes do Piaui: 7

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PUPST/PSL

PPB
PSB PSB/PCdoB

PMDB
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PFL

PTB
PSDB
PL

ALAGOAS

SERGIPE

Albérico Cordeiro
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

Cleonâncio Fonseca
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 2

BAHIA

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PFL
PT
PSDB
PFL
PFL
PSDB

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Jaime Fernandes
Jaques Wagner
João Leão
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Inocêncio Oliveira PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luis Piauhylino PSDB
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 9

Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Wilson Braga
Presentes da Paraiba: 8

PSDB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PARAíBA

PMDB,
PT

Armando Abilio
Avenzoar Arruda

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Padro Novais PMDB
Presentes do Maranhão: 11

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Antonio Cambraia PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Presentes do Cearã: 14

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
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PFL
PSOB
PFL
PFL
PMOB
PSOB
PFL
PT

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

SAOPAULO

PMDB
PCdoB
PSOB
PT
PSDB
PPB
PL
PTB
PFL
PST
PPB
POT
PTB
PT
PPS
POT
PPS
PMDB
PTN
PT
PMDB
PMDB
PSB PSB/PCdoB
PMOB
PMDB
PFL

Alberto Mourão
Aldo Rebelo
André Benassi
Angela Guadagnin
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo wanderval
Celso Giglio
Corauci Sobrinho
De Velasco
Delfim Netto
Or. Hélio
Duilio Pisaneschi
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
João Herrmann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genorno
José (ndio
lamartine PoseUa
luiza Erundina
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira

Ayrton Xerez PPS
Bispo Rodrigues PL
Celso Jacob POT
Coronel Garcia PSOB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Mendes PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Luis Eduardo PDT
Miriam Reid PDT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Feij6 PSDB
Rubens Medina PFL
Presentes do Rio de Janeiro: 20

PSB/PCdoB

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB

Manoel Castro
Mário Negromonte
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Presentes da Bahia: 20

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB
AntOnio do Valle PMOB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSOB
Danilo de Castro PSOB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB
José Militão PSDB
Lael Varella PFL
Marcos Lima PMOB
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
OdeImo Leão PPB
Osmênio Pereira PMDB
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 25

EspfRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB
Feu Rosa PSOB
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSOB
Rita Camata PMOB
Presentes do Esplrito Santo: 7
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PFL

PUPST/PSL

RIO GRANDE DO SUL

PDT
PTB
PPB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PL
PT
PMDB
PPB
PMDB

Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PFL
Basflio Vil/ani PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odllio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio . PMDB
Werner wanderer PFL
Presentes do Paraná: 19

Airton Dipp
Caio Riela
Fetter Júnior
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo JoSé Gouvêa
Paulo Paim
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
waldir Schmidt

AntOnio Carlos Konder Reis
Edinho Bez PMDB
Gervésio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
Joêo Pizzolatti PPB
JoSé Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 11

SANTA CATARINA

PSB/PCdoB

GOIÃS

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 3

Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Paulo Lima PMDB
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL
Wagner Salustiano PPB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de Slo Paulo: 36

Abelardo Lupion

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 10

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Presentes do Distrito Federal: 4

MATO GROSSO DO SUL

Joêo Grandêo PT
Marçal Filho PMDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

PFL
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Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 13

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 269 Senho
res Deputados.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT não
está resignado com essa deliberação de se votar hoje
o parecer da Relatora Zulaiê Cobra, deixando os des
taques da reforma do Judiciário para a convocaçao
extraordinária.

Entendemos que matéria de tamanha complexi
dade deveria ser apreciada no conjunto pela Casa.
Aliás, a definiçao do processo com a separação indi
ca a complexidade e a absoluta ausência de entendi
mento na própria base do Governo para votaçao dos
destaques.

A votação do Substitutivo da Deputada Zulaiê
Cobra vai nos levar à impossibilidade até de uma
emenda substitutiva aglutinativa total, que penso, di
ante das circunstancias, ainda poderia ser tentada
para buscar-se o consenso numa reforma de que a ri
gor o Brasil precisa e que, no meu ponto de vista, não
é essa. AI, não está, no ponto de vista do PDT. uma
reforma do Poder Judiciário. Porém, não temos nú
mero para impedir que assim se proceda.

Portanto, manifestamos nosso protesto pura e
simplesmente para que fique consignado que enten
demos não ser posslvel separar a votação de matéria
tão relevante da forma anunciada por V. Exa

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O nobre

Llder Miro Teixeira sabe do esforço que fiz e verificou
a absoluta impossibilidade de encaminhar acordo no
dia de ontem. O que nós faremos, sem dúvida alguma,
é insistir no acordo. E sem embargo das palavras de V.
Exa, quero dizer que nos pontos.de divergência ainda
há condições para acordo. Acho que nós faremos isto
em janeiro. É, pelo menos, a minha esperança.

O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra, por um minuto.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela'or
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é s6
para encaminhar à Mesa projeto de lei que acrescen-

ta parágrafo ao art. 15 da Lei nO 8.935, de 18 de no
vembro de 1994.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se

passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
ELEiÇÃO DOS MEMBROS DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA A
COMISSÃO REPRESENTATIVA DO

CONGRESSO NACIONAL
(Art. 58 § 4° da Constituição Federal)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, conforme determina o § 4° do art. 58 da
Constituiçêo Federal, realizaremos eleição dos re
presentantes da Câmara dos Deputados que inte
grarão a Comissão Representativa do Congresso
Nacional, cujo mandato coincidirá com o perlodo de
recesso do Congresso Nacional.

Os partidos polfticos indicaram, de acordo com
a proporcionalidade partidária, os integrantes da Co
missão. A Mesa vai submeter os nomes à aprovaçêo
do Plenário pelo processo de aclamação, se este for o
desejo do Plenário.

A Mesa, à medida que for lendo os nomes, soli-
citará a manifestaçao do Plenário.

Vou ler os nomes da Comissão Representativa.
PFL
Titulares: Darci Coelho, Paes Landim e Vilmar

Rocha.
Suplentes: Aracely de Paula, Paulo Braga e Pa

ulo Octávio.
PMDB
Titulares: Eunlcio Oliveira, Jorge Pinheiro e Ri

cardo Noronha.
Suplentes: Alberto Fraga, Euler Morais e Pedro

Chaves.
PSDB
Titulares: Julio Semeghini, Lúcia Vânia e Maria

Abadia.
Suplentes: Danilo de Castro, Dr. Heleno, Juqui-

nha.
PT
Titulares: Geraldo Magela e Pedro Celso.
Suplentes: João Fassarella e Pedro Wilson.
PPB
Titular: Márcio Reinaldo Moreira.
Suplente: Roberto Balestra.
PTB
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Titular: Luiz Antonio Fleury.
Suplente: Magno Malta.
PDT
Titular: Celso Jacob.
Suplente: Fernando Coruja.
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
Titular: José Antonio.
Suplente: Agnelo Queiroz.
PPS
Titular: Clementino Coelho.
Suplente: Márcio Bittar.
Se nao houveroposiçao, a Presidência conside

rará aprovada. (Pausa.)
Está aprovada a Representaçao da Camara dos

Deputados na Comissao Representativa do Congresso
Nacional, por aclamaçao.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-2
PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N° 85-B, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Continuaçao da discussao, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituiçao nO 85-A, de
1999, que acrescenta o art. 76 ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias; tendo pareceres:
da Comissao de Constituiçao e Justiça e de Redaçao
pela admissibilidade, contra os votos dos Deputados
Sérgio Miranda, Geovan Freitas, Júlio Delgado, Anto
nio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José Dirceu,
Marcelo Déda, Ibrahim Abi-Ackel, Luiz Antonio FIe
ury, Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José
Antônio e Bispo Rodrigues. O Deputado Sérgio Mi
randa apresentou voto em separado (Relator: Sr. Eu
jácio Simões); e da Comissao Especial pela aprova
Çao desta, com substitutivo, e pela admissibilidade e,
no mérito, pela rejeiçao das emendas nOs 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7, apresentadas na comissao. Apresentaram vo
tos em separado o Deputado Celso Jacob e, em con
junto, os Deputados Sérgio Miranda, Arlindo China
glia, Dr. Rosinha, Joao Coser, Padre Roque e Pedro
Eugênio. Foram rejeitados os destaques nOs 1, 3,4, 5,
e prejudicado o de nO 2 (Relator: Sr. Pinheiro Landim).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento: .

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimen1ais, oencerrainen

to da discussao da PEC no 85a'99, do Poder Exea.rtivo.
Sala das Sessões, de dezembro de 1999.

Deputado Arnaldo Madeira, Lider do Governo 
Deputado B. Sá, Vice,;,Lider do PSDB - Deputado
Inocêncio de Oliveira, Llder do PFL - Deputado

Paudemey Avelino, PFL - Deputado Nelson Pro
ença, Vice-L1der do PMDB.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, o requeri
mento é para encerramento da discussao?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra
mento da discussao.

O SR. MIRO TEIXEIRA - E, entao, passaremos
ao processo de votaçao?

OSR. PRESI>ENTE (Michel Temer) - Passaremos.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Mas para isso nao te

mos quorum.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quando

houverquorum, passaremosao mérito. Oquorum é308.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Mas como encerrare

mos a discussao, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votando,

porque a matéria requer maioria simples. Eu aguardo os
308 votos.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Em seguida, entao,
passaremos ao processo de votaçao?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Começa
remos o processo de votaçao.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Mas nao há quorum.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa

aguardará o quorum, naturalmente. Trezentas e oito
presenças.

OSR. JOSÉ GENOfNO- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, a matéria é se
breo FEF?

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O painel

eletrônico registra o comparecimento de 308 Srs. De
putados. Há quorum para deliberaçao.

O SR. PRESII)ENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. LIderes' O' requerimento de encerra
mento da discussao?'

O SR. MIRO TEIXEiRA (PDT- RJ. Sem'revisêE>
do orador.} ... Sr. Presidenfe,o pbT vota "nab".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (p-r - SP.
Sem revisêo do orador.) - Sr.Ph~sjde'1te".f.1rimeiro,

nao há quorum; segundo, temos de coottnuar a



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

Como vota o PPB? (Pausa.)
Como vota o PMDB?
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim".

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim". '

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim".

O SR. PEDRO EUGêNIO (PPS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. VADÃO GOMES (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, oPPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam
corno se acham. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem. '.....
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ext' a palavra. , .

O SR. MIRO TEIXEIRA(POT - RJ. Pela ordem.
Sem revisao do orador.)- 8,r..eresidente, solicito vo-
tação nominaJ, com apoio de> e~dóB. " .

O SR. PRESIDENTE (Mich~1 Temer).~ Votação
nominaJ.Verificação:conc~id.ª\i'· o,", . -.,- .. , ,.;., .. '.'. .-:-

O$R. MIRO Tr=IXEI~~,;S,r. Presidente, peço a
palavra pela ordem,.r ~ ,i ." ','

OnS,R. PRESIBENTE (Michel Temer) - Tel1l
V. Ext'.-atpalavra.
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discussão. Portanto, somos contra o encerramen- O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
to da discussão. do orador.) - Sr. Presidente, o PDT se manterá em

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT obstrução até que seja alcançado o quorum. Em se-
vota "não" guida, votará "não".

Como vota o PV? (Pausa.) O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Como vota o PL? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT se
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL _ RJ. manterá em obstrução até que tenha sido alcança-

doo quorum.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, uma vez O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Srs.
que nao há quorum, o Bloco Par1amentar PUPST/PSL
s6 pode encaminhar o voto "não". Deputados, venham ao plenário. Teremos votação

nominal.
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem O SR. JOSÉ ANTONIO _ Sr. Presidente, peço a

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla- palavra pela ordem.
rnentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB _ MG. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB _ MA.Sem
"não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla-

mentar PSB/PCdoB está em obstrução.
O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o'
PMDB chama os Deputados que ainda não estiverem
em plenário. Lembra que a votação é nominal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,

peço a palavra peJa ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex·. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB solicita a presença dos Srs. Deputados no ple-
nário. .

O SR. DE VELASCO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

. O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem re
vi~ãodo orador.).- Sr. Presidente, em virtude da falta
de quorum, à Bloco Parlamentar PLlPST/PSL enCa-
minhá ovóto ";não".· .' , . .

. ';. 'OS~.IN()C~NCIO OLIVEIRA (PFL ~PE.Sem
re",isêQ·do orador.). - Sr.. Presidente, faço apelo aos
l?ªr1amentares presentes nasdiferentes dependênci-



O ano passou. A Sessão Legislativa de
1999 praticamente se encerrou, sem que esta Casa
desse resposta a este quadro dramático, aviltante, do
salário no Brasil. Todos sabemos que o salário míni
mo é a forma melhor e mais eficaz de promover distri
buição de renda e de riqueza nas diversas nações,
especialmente em nosso País. Os precedentes de
monstram que o aumento do salário mínimo gera, de
imediato, melhora na qualidade de vida e distribuição
de renda em níveis satisfatórios. Fatos e experiências
anteriores já o demonstraram. Mas pesa sobre o Con
gresso Nacional, sobre a Câmara dos Deputados a
ausência da resposta que o Poder Legislativo do Bra
sil deveria dar ao problema do salário mínimo.

E a circunstância peculiar é que foi votada há
muito tempo nesta Casa urgência urgentíssima para
projeto que redefine o valor do salário mínimo. E, du
rante este ano de 1999, a Câmara dos Deputados se
quer colocou em votação o projeto.

Sr. Presidente, diante de manifestação de V.
Exi!, que ouvimos na imprensa, a respeito de preocu
pações quanto ao salário mínimo, talvez seja oportu
no, mesmo neste final de Sessão Legislativa, que V.
Ex!! tome medida concreta, efetiva e que dê conse
qüência ao assunto mediante a constituição de Co
missão Especial. Assim sendo, no retorno da convo
cação extraordinária, a Comissão já constituída pode
rá estudar a questão do salário mínimo e oferecer ao
Congresso Nacional proposta que responda ao dra
ma do trabalhador brasileiro. Hoje, a situação desse
trabalhador é motivo de observação de qualquer ana
lista internacional, assim como o é o quadro vexami
noso, cruel e sofrido em que vivem essas pessoas.

Portanto, requeiro a V. Exª, Sr. Presidente, que
leve em conta o exposto e, se possível, delibere so
bre a constituição de Comissão Especial destinada
ao estudo dos projetos em andamento a respeito do
salário mínimo. Que esta Comissão possa oferecer
ao Plenário solução passível de ser adotaç1a, a fim
de que possamos responder por nossos deveres
com o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
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as da Casa para que venham ao plenário. Estamos tando para o aumento da pobreza no mundo e para a
em pleno período de votação nOlT)i.nal pelQ sistema distância entre países desenvolvidos e em desenvol-
eletrônico. Vamos decidir requerimento para que seja vimento. Relatórios do próprio Banco Mundial e do
encerrada a discussão da proposta de emenda à FMI alertam para o quadro de pobreza e de miséria
Constituição que prorroga o Fundo de Estabilização que políticas econômicas recentes geraram em nos-
Fiscal, que hoje, muito menos do que teto, representa so País. Em função disso, a discussão do salário mí-
a DRU - Disponibilidade de Recursos da União -, nimo voltou à Ordem do Dia.
uma vez que a Constituição prevê o FPE, o FPM e os
Fundos Constitucionais e também todo salário_edu
cação, por emenda que deveremos aprovar, como
proposta acatada do Relator, nobre Deputado Pinhei
ro Landim.

Sr. Presidente, peço também a V. Ex!! que deter
mine a ida às Comissões Especiais que estão em fun
cionamento, a fim de solicitar aos Srs. Parlamentares
que venham ao plenário. Vamos ficar no plenário para
votar toda a pauta de hoje. Em seguida, deveremos
votar o Substitutivo da Relatora sobre a reforma do
Poder Judiciário. Temos uma· terceira proposta de
emenda à Constituição, que trata da prescrição das
ações trabalhistas no campo, semelhante ao setor ur
bano, em cinco anos. Deveremos votar todas essas
matérias nessa tarde e noite, para que possamos en
cerrar a votação das matérias mais importantes para
a vida do nosso País.

Portanto, fazemos este apelo aos Parlamenta
res presentes na Casa: compareçam imediatamente
ao plenário, para que possamos agilizar a votação
desse requerimento e, em seguida, iniciarmos a vota
ção do mérito.

O PFL recomenda o voto "sim".

o SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco
menda o voto "sim", para o término das discussões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
retoma ao noticiário da imprensa e volta a ser alvo
da preocupação de algumas autoridades a ques
tão do salário mínimo do trabalhador brasileiro, di
ante do quadro de pobreza, de sofrimento, de mi
séria em que se encontram imensas camadas da
nossa população.

Sr. Presidente, assistimos à publicação, nos últi
mos tempos, de relatórios das Nações Unidas aler-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exa- O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
minarei as ponderações feitas por V. Exa , Deputado Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Vivaldo Barbosa. solicito aos Deputados do Partido Trabalhista Brasileiro

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta Presi- que ainda não estão no plenário que se dirijam a ele, por-
dência comunica aos Srs. Parlamentares que temos hoje que votaremos, ainda hoje, o FEF - Fundo de Estabiliza-
várias emendas constitucionais importantes para votar e, ção Fiscal - e vamos discutir a questão do salá-
durante a votação, vou autorizar somente seu encami- rio-educação.
nharnento e o chamamento dos Srs. Deputados ao ple- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
nário. Assim procederei porque, do contrário, o Deputa- palavra pela ordem.
do que estiver no gabinete poderá ouvir alguém falando O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
e imaginará que não estamos em votação. V. Exa a palavra.

Neste momento, portanto, peço licença aos Srs.
Deputados para assim agir. Permitirei apenas a orien- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
tação de bancada e o chamamento dos Srs. Deputa- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
dos em todas as votações de hoje. voto "sim" e solicita à sua bancada que compareça ao

plenário, para que possamos proceder às votações
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, de hoje. Votaremos primeiramente o FEF e, em con-

peço a palavra pela ordem. vocação extraordinária, teremos o inIcio da votaçãO
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem da reforma do Poder Judiciário.

V. Exa a palavra. O PPB, nesta votação, encaminha o voto "sim",
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. favorável ao encerramento da discussão. (Pausa.)

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
Faço um apelo a V. Exa para que determine o

lamentar PLlPST/PSL gostaria de retificar a sua vota- encerramento dos trabalhos nas Comissões e acione
ção para obstrução.

as campainhas, a fim de que os Parlamentares acor-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. ram ao plenário para procedermos às votações im-

Deputados, dirijam-se ao plenário. Estamos em pro- portantes desta tarde. A primeira, o encerramento da-
cesso de votação nominal. discussão, em que o PPB encaminha o voto "sim"; a

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente, segunda refere-se à votação do FEF e a terceira, em
peço a palavra pela ordem. convocação extraordinária, será o inIcio da discussão

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem e votação da reforma do Poder Judiciário.

V. Exa a palavra. Nesta primeira votação, o PPB está encami-
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. nhando o voto "sim".

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre-
dente, solicito a V. Exa a divulgação no programa A taria deverá comunicar às Comissões ~e encerrem
Voz do Brasil de projeto de minha autoria, que en- seus trabalhos e, ao mesmo tempo, fazer soarem as
caminho à Mesa, sobre embalagens e despolui- campainhas. Estamos em processo de votação nominal.

ção. O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. peço a palavra pela ordem.

Deputados, venham ao plenário. Já há 451 Depu-
tados na Casa. Dirijam-se ao plenário, pois hoje é dia O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
de votação. V. Exs a palavra.

O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente, O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitamoS--que

os companheiros, Deputados do PSDB, venham ao
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem plenário para votar importantes matérias e que, nesta

V. Exa a palavra. votação, votem "sim".
O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
PMDB solicita aos seus Deputados que ainda não es- peço a palavra pela ordem.
tão em plenário que se dirijam a ele, pois estamos em O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se se re-
votação nominal. ferir aos trabalhos da votação, tem V. Exa a palavra.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em proces
so de votação nominal. (Pausa.)

Srs. Deputados, venham ao plenário.

Comunico a todos os Deputados que a ausência
às votações terá efeitos administrativos.

Vamos votar e permanecer em plenário. Temos,
no mfnimo, três emendas à Constituição.

Vamos votar. Logo mais, vou encerrar a vota
ção. (Pausa.)

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex8 a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
repito o pedido aos Deputados para que venham ao
plenário. O que estamos votando vai permitir aos
Estados receberem do Governo Federal a ajuda de
que tanto necessitam. É fundamental que aprovemos
a matéria hoje. Hoje também vamos discutir a reforma
do Judiciário, sobre a qual entendo que há campo
para entendimento. As questões sobre as quais há
discussão estão sendo colocadas de lado, e a vota
ção vai recair sobre os pontos em que existem acordo
e entendimento.
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O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pela O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vra pela ordem.
peço a V. Ex! que nos esclareça, para nossa orien- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
tação, qual a tolerância da Mesa em situações V. Exa a palavra.
como esta, em que não há quorum e longe está de
se obtê-lo, e quando ela proclama sua inexistência O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do ora-
e considera a sessão encerrada. dor.) - Sr. Presidente, o PDT continua em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É a tolerân- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
cia máxima, Sr. Deputado, pelo seguinte: temos matérias palavra pela ordem.
importantes para votar. Aparte a primeira delas, temos o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Poder Judiciário, a prescrição dos débitos trabalhistas, V. Ex8 a palavra.
enfim, temos matérias fundamentais na pauta de hoje e
estamos na última semana do ano. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
Portanto, peço a V. Exa tolerância máxima. nome da bancada do Partido Progressista Brasilei-
O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, ro - PPB, quero registrar a ausência de dois gran-

peço a palavra pela ordem. des Parlamentares na tarde de hoje: o ilustre Se-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem gundo Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, e o Vi-

V. Exa a palavra. ce-Lider do Governo, Ricardo Barros, por motivo
de falecimento de suas respectivas irmãs.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos Em nome da bancada do PPB, expressamos
aos Deputados áo PSDB que estão em seus gabine- nossa solidariedade e nosso apoio aos dois Parla-
tes que venham ao plenário, para votarmos importan- mentares nesse momento diffcil de suas vidas.
tes matérias.

Nesta matéria, a Liderança está solicitando aos
Srs. Deputados do PSDB que votem "sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex8 a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT se manterá em
obstrução mesmo quando for alcançada a maioria
absoluta. É preciso haver 30a Parlamentares em plená
rio para se iniciar o processo de votação. Peço, então, a
V. Exa que não encerre o painel, porque é a única manei
ra de verificarmos se há 30a Deputados em plenário.

O partido manter-se-á em obstrução porque
queremos impedir, democrática e regimentalmente, a
aprovação do projeto.

O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB convida os Srs. Deputados para comparece
rem ao plenário, pois temos votações importantes de
emendas constitucionais.



02

99

378

277

VOTARAM

Total

Não

Sim

Abstenções
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Por isso, peço aos Deputados do PMDB que ve- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
nham ao plenário para se manifestar sobre o requeri- EXS a palavra.
mento de encerramento de discussão. O SR. PASTOR VALDECI PAIVA (Bloco/PST _

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
cerrar a votação. Parlamentar PUPST/PSL vota "não".

O SR. GERSON GABRIELLI - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
peço a palavra para uma questão de ordem. cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre Srs. Deputados, permaneçam em plenário. Te-
a matéria em votação, Deputado? mos muitas votações.

O SR. GERSON GABRlELLI- Não, Sr. Presidente. O SR. JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então, palavra pela ordem.

não estou permitindo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- EXS a palavra.

te, peço a palavra pela ordem. O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".

V. EXS a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem o resultado.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo atingido o
quorum para início da discussão da PEC, a bancada
do Partido dos Trabalhadores passa a votar "não".

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, atingido o
quorum, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB orienta
suas bancadas a votarem "não".

O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum, o PDT
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. PASTOR VALDECI PAIVA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

É aprovado requerimento de encerramento da
discussão da Proposta de Emenda à Constituição nQ

85-B/99.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 85/99 • REQUERIMENTO DE
ENCERRA· ,- :no DA DISCUSSÃO

Início Votação: 08/12119. J 17:02

Fim Votação: 08/121199917:41

Resultado da Votação
Sim 277
Não 99
Abstenção 2

Total da Votação 378

Art. 17 1

Total Quorum 379

Obstrução 3

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:16

Orientação
PFL -Sim
PSOB-Sim
PMOB-Sim
PT-Não
PPB·Sim
PTB-Sim
POT-Não
PSBIPCOOB • Não
PUPSTIPSL - Não
PPS- Não

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Francisco Rodrigues
Robério Araújo

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez

Sérgio Barcellos

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Total Pará: 13

Partido

PPS
PMDB
PPB
PFL
PL

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB

PFL

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

) 'PSDB

Bloco

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

Voto

Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranda PDT Obstrução
Expedito Júnior PFL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim

Total Rondonia : 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 6

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 Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Neiva Moreira POT Não
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Roberto Rocha PSOB Sim

Total Maranhão: 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Amon Bezerra PSOB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB Sim
Eunicio Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda pedoB PSBIPCOOB Não
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSOB Sim
Manoel Sa/viano PSOB Sim
Marcelo Teixeira PMOB Sim
Nelson Otoch PSOB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim
Rommel Feij6 PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Atila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMOB Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL .. Sim
Iberê Ferreira PPB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

MúcioSá PMOB Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMOB Sim

Domiciano Cabral PMOB Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rique PSOB Sim

Wilson Brag~ PFL Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMOB Sim

Clementino doelho PPS Não

Ojalma PaeS' PSB PSB/PGDOB Não

Inocêncio Olfveira PFL Sim
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Partido Bloco Voto

João Colaço PMOB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPST/PSL Abstenção
LUiz Piauhylino PSOB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMOB Sim

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Helenildo Ribeiro PSOB Sim
José Thomaz NonO PFL Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSOB Sim
Marcelo Oéda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Não

Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
C&riolano Sales PMOB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMOB Sim
Geddel Vieira Lima PMOB Sim
Geraldo Simões PT Obstrução
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSBlPCOOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não
João A1meidà PSOB Sim
João Leão PSOB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim.
Mário Negromonte PSOB Sim
Nelson Pellegrino PT'." Não
Nilo Coelho PSOB ,Sim.
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Partido Bloco Voto

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

Aécio Neves PSDB Sim

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Não

Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Hélio Costa PMDB Sim

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Não

João Magno PT Não

José Militão PSDB Não

Júlio Delgado PMDB Não
Lael Varella PFL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Osmânio Pereira PMDB Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB!PCDOB Não
Virgllio Guimarães PT Obstrução
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 40

EspiRITO SANTO
A1olzio Santos PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Não
Rita Camata PMOB Não

Total Espirito santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Coronel Garcia PSOB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Or. Heleno PSDB Sim
Eber Silva PDT Não
Eduardo Paes PTB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim
lédio Rosa PMOB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não
João Mendes PMOB Sim

Jorge Wilson PMOB Sim

Luis Eduardo POT Não

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Sérgio PT Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid POT Não

Miro Teixeira POT Não

Pastor Valdeci Paiva PST PUPST/PSL Não

Paulo Feijó PSDB Sim

Ricardo Maranhão PSB PSBlPCOOB Não

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Vivaldo Barbosa POT Não

Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aloizio Mercadante PT Não

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Não

Antonio Carlos Pannunzjo PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Arlindo Chinaglia PT Não

Arnaldo Faria de Sá PPB Não
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Arnaldo Madeira
Ary Kara
Celso Giglio
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Jair Meneguelli
João Herrmann Neto
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genorno
José Indio
José Machado
José Roberto Batochio
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Lima
professor Luizinho
Ricardo Izar
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Silvio Torres
VadêoGomes
Xico Grazlano
Zulaiê Cobra

Total Sio Paulo: 52

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Welinton Fagundes
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 6

Partido

PSDB
PPB
PTB
PSDB
PFL
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
PPS
PDT
PFL
PT
PPS
PT
PMDB
PTN
PT
PMDB
PT
PDT
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PFl
PMDB
PTB
PFl
PMDB
PT
PMDB
PPS
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PSDB

PFl
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

Bloco

PSBlPCDOB

PSBIPCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro CeJso PT Não

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Euler Morais PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
VilmarRocha PFL Sim

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
AJex Canziani PSDB Sim

Basilio Villani PSDB Sim

Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Não
FlávioArns PSDB Sim

Gustavo Fruet PMDB Sim

Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim

José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim

Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odílio Balbinolti PSDB Sim

Oliveira Filho PPB Sim

Padre Roque PT Não

Rubens Bueno PPS Não
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Partido Bloco Voto

Santos Filho PFL Sim

Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 22

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Não

Edinho Bez PMDB Sim

Fernando Coruja PDT Não

Gervésio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMDB Sim

João Pízzolatti PPB Sim

José Carlos Vieira PFL Sim

Pedro Bittencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim

Darcísio Perondi PMDB Sim

Enio Bacci PDT Não

Fernando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Não
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Não
Paulo Paim PT Não
Roberto Argenta PHDBS Sim

Synval Guazzelli PMDB Abstenção

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt . PMDB Sim

Waldomiro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul: 22

COSEV· Coordenação do Sis1ema 8ett'Ôrico de Votaçlo Página: 10 de 1.0



Esse Fundo vai retirar 1 bilhão e 800 milhões de
reais da saúde, que seria financiada pela CPMF e não
foi, e agora perde recursos pelo Fundo de Estabiliza
ção Fiscal.

Sr. Presidente, esse Fundo ainda vai retirar 12
bilhões e 200 milhões da Previdência Social. Para
.quê?Paráaiim~i:I.târ ô-giro da dívida pública e retirar•
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O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente, tributária e, principalmente, seriam concentrados na
peço a palavra pela ordem. União, não seriam repassados aos Estados e Municí-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem pios.
V. Exa a palavra. Chegamos a uma carga tributária de 32% do

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem re- Produto Interno Bruto, muito próxima ao limite em que
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo um país com o PIB per capita do Brasil pode atingir.
com a orientação do partido na última votação. Hoje o cidadão que paga seus impostos - e muitos

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem revi- não os pagam - trabalharia entre janeiro e meados de
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "não". abril para dar sua contribuição ao Estado. O resto do

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. ano é a parcela da renda que ele vai se apropriar.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Trinta e dois por centro do tempo de trabalho da soci-
anterior votei de acordo com a orientação da banca- edade estão sendo canalizados para os tributos.
da. Se não bastasse isso, tivemos a privatização, o

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem re- abatimento da dívida no valor de 89 bilhões de reais,
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o aumento da carga tributária, um volume de privati-
votei com o partido. zações que foi o maior de toda a América Latina. Por-

O SR. LUCIANO CASTRO (PFL - RR. Sem re- tanto, tivemos um aumento de recursos fantástico. No
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior entanto, quando se olham os indicadores de saúde,
votei "sim". educação, saneamento, habitação e infra-estrutura

O SR. BISPO WANDERVAL _ Sr. Presidente, ou o salário do funcionalismo, vê-se que esses recur-
peço a palavra pela ordem. sos não existem, pois estão sendo consumidos pelo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem processo irresponsável de endividamento do Estado
V. Exa a palavra. brasileiro.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL _ SP. No Orçamento Fiscal deste ano, Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação o PPA projeta um gasto de 74 bilhões de reais, sete
anterior, votei conforme a orientação do partido. vezes o gasto com a educação.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.) Temos dois caminhos: ou este Congresso per-
- Sr. Presidente, na votação anterior votei de acordo manece na sua atitude passiva e subordinada, refe-
com a orientação do PT. rendando essa dinâmica de desconstituição das fi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- nanças públicas, aceitando a centralização de recur-
caminhar contra, a votação da materia, concedo a pa- sos, o aumento da carga tributária de forma irracional,
lavra ao Sr. Deputado Aloizio Mercadante. ou diz um basta a essa política. E o basta é a

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT _ SP. Sem não-votação do Fundo de Estabilização Fiscal, que
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- vai retirar 1 bilhão e 800 milhões de reais do Fundo de
tados, estamos encaminhando a votação do Fundo Amparo ao Trabalhador- FAT, dinheiro que teria de ir
de Estabilização Fiscal. para o seguro-desemprego, para o Bndes financiar

investimento produtivo; que vai retirar, como já fez
O Congresso Nacional, nesta votação, tem dois este ano, 487 milhões de reais do salário-educação e

caminhos possíveis: um é reforçar a política fiscal 990 milhões de reais de investimento em desenvolvi-
deste Governo, a qual tem sido marcada por ajustes mento e manutenção do sistema de ensino.
fiscais sucessivos, casuísticos, cuja essência, na prá-
tica, foi a concentração tributária dos recursos dos Há alguma prioridade mais importante do que a
Estados na União. educação neste País? Há algum desafio histórico

Na realidade, desde que assumiu a coordena- mais importante do que melhorar a qualidade do ensi-
no?

ção da equipe econOmica do Governo em 1994, Fer-
nando Henrique Cardoso fez sua reforma tributária ao
criar novos tributos, como o aumento da COFINS, do
PIS/PASEP, especialmente a CPMF, impostds cumu
lativos que hoje penalizam as exportações, compro
metem a meta cambial do País, impedem o investi
mento na produção e o emprego, mas tinham um sen
tido, porque eram impostos de grande arrecadação

I
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do Congresso Nacional o poder de definir o Orçamen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
to e outras prioridades de gasto. a palavra ao Deputado Pinheiro Landim, para enca-

Isso fere a concepção da Constituição de prote- minhar a favor.
çllo às politicas sociais, que temos de assegurar nes- O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem
ta crise, porque aumentam as demandas de educa- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu-
ção, saúde e Previdência no quadro de recessão pro- tados, ao longo dos últimos anos tivemos a oportuni-
longada em que o Pais se encontra. dade de votar o Fundo Social de Emergência e a pror-

Nesta noite, o Congresso poderia dizer "não" ao rogação do Fundo de Estabilização Fiscal.
Fundo de Estabilizaçao Fiscal e apoiar a reforma tri- Os questionamentos que eram feitos no Con-
butária para mostrar à Nação que temos um caminho gresso Nacional, na Cêmara dos Deputados, nas
autônomo e diferente para fazer o ajuste fiscal do nossas bases pelos governadores, pelos prefeitos e
Estado brasileiro: simplificando os impostos, desbu- pelas instituições que administram os FundQs Consti- .
rocratizandoe estimulando as exportações. . . tucionais;-se davam exatamente porque o Fundo de

Esse seria o verdadeiro caminho de uma nova Estabilizaçao Fiscal retirava das Prefeituras, dos
Estados e dos Fundos Constitucionais 21 % para sua

politicaeconômica. Chega de referendar, de forma composição.
passiva e submissa, essa politica econômica que im-
pôs uma recessão que faz com que, há dois anos, Ora, Sr. Presidente, na atual proposta do gover-
este Pais não cresça. A média do crescimento nos no, encaminhada ao Congresso Nacional e a ser vo-
anos 90 é de 1,7% do PIB, metade da chamada déca- tada na Câmara dos Deputados na noite de hoje, ex-
da perdida, que foi de 3,2%. Como é possivel um Pais clui-se exatamente a participação de estados, munici-
que crescia 7% ao ano estar crescendo, durante uma pios e Fundos Constitucionais no Fundo de Estabili-
década, apenas 1,7%? zação Fiscal, ficando a arrecadação restrita aos re

cursos inerentes ao Governo Federal.
E são sete anos a mais de Fundo de Estabiliza-

ção Fiscal que serão votados; sete anos de descons- Desta forma, Sr. Presidente, como Relator des-
tituiçllo das finanças públicas; sete anos em que o ta matéria, entendo que não há nenhum mal a prejudi-
Congresso Nacional abdica do seu papel de orçar, de car os estados, os municlpios ou os recursos destina-

dos a atender às regiões mais carentes do Pais, no
definir a prioridade de gastos; sete anos de prejuizos caso o Norte e o Nordeste, que pertencem à Sudam e
às politicas sociais, ao seguro-desemprego, à saúde, à Sudene.
à educaçao e à Previdência Social.

Sobre a retirada dos recursos, para a área de
Está na hora de mostrarmos ao Brasil que há educação, o que existe na proposta orçamentária

um novo caminho, o caminho do crescimento, do em- para o ano 2000 é quase o dobro do que está vincula-
prego, da produção: é dizer "não" ao Fundo de Estabi- do. Para a área de saúde, também existe acréscimo
Iização Fiscal e "sim" à reforma tributária. Só existe a na proposta orçamentária. Refiro-me àquilo que o go-
reforma tributária porque este Congresso Nacional foi vemo propôs ao Orçamento que está sendo discutido
firme na sua definiçao. As pressões do Executivo são na Comissão Mista de Orçamento. Obviamente, des-
imensas, porque ele já fez a sua reforma: já a fez com ta forma, a proposta do governo não traz nenhum pre-
a CPMF, com os impostos cumulativos do PIS, Pa- juizo à saúde e à educação, até porque, no que tange
sep, Cofins; já a fez com o Fundo de Estabilizaçao ao salário-educaçllo, os valores já foram reduzidos,
Fiscal. Temos que apontar um outro rumo para a Na- uma vez que modificamos o relatório na Comissão
ção, defender o gasto social, a vinculação constitucio- Especial que tratou da PEC n° a5-A.
nal, a reforma tributária e impedir que a União conti- Também modificamos o prazo de oito anos pro-
nue concentrando recursos, esvaziando as cidades, posto pelo governo. Em vez de perdurar a prorroga-
os Governos dos Estados e as politicas sociais, su- çao até o ano 2007, estabelecemos uma reduçao
bordinando o Brasil a esse cassino financeiro que ai para quatro anos, fixando prazo até o ano 2003, per-
está. mitindo, desta forma, que o futuro governo, substituto

Chegou a hora de dar um basta a esse caminho do atual, possa discutir, por ocasião do deb-ate sobre
e dizer à produção, ao emprego e ao crescimento que o Plano Plurianual, se tem interesse em prorrogar o
este Congresso Nacional tem, sim, um projeto para a FEF ou encerrar essa prática. .
Naçao brasileira. Durante esses quatro anos, _obviamente, tere-

Muito obrigado, Sr. Presidente. mos condições de, numa discussão mais profunda,



Meus amigos, não é verdade! Quero fazer uma
conta com V. Ex·' Vamos supor que os recursos dos
impostos correspondem a 100. Retiramos FPM, FPE
e os Fundos Constitucionais, 47; sobram 53.

O FEF deveria incidir sobre esses 53, ou seja,
20% desses 53 são 10,6; sobrariam, então, 42 para
calcular os 18% para a educação. Mas não é assim
que o governo calcula.

Já temos o Orçamento do ano 2000, em que o
FEF é aplicado de forma ilegal. Como o Governo cal
cula? Se 100 são os recursos de impostos, 20% de
100 são 20. Retira-se 47 do FPM, do FPE, dos Fun
dos Constitucionais, sobram 53; e de 53 ele tira 20.
Ele não calculá Os 20% da parte da União; ele calcula
os 20% do total de recursos de impostos. A conse
qüência é que a educação perde 2 bilhões e 600 mil
reais.

Os Deputados municipalistas, que condenam
aqui os desvios do Fundef, que o governo só dedica
600 milhões para sua parte no Fundef, ficarão surpre
sos: faltam 2 bilhões, os 2 bilhões que o FEF tira.

O governo argumenta que o dinheiro volta. Ora,
se volta, por que vai?

Égrave também a inconstitucionalidade flagran
te que fere o discurso oficial. Aprovamos aqui a
emenda da Previdência, que dizia que os recursos
das contribuições dos empregados e empregadores
estavam vinculados ao pagamento de beneficios.

O INSS arrecada 52 bilhões de reais. Deles sllo
retirados 10 bilhOes e 600 milhões de reais, meus
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entender se há necessidade ou não de continuar com amigos. Ora, se hoje não é retirado, amanhã será. E o
a prorrogação do FEF. déficit da Previdência? E as tais contas vinculadas

Assim sendo, Sr. Presidente, a posição do Rela- que acabamos de aprovar? Todo o discurso oficial cai
tor é favorável à aprovação desta matéria pelo Plená- por terra. Chamo a atenção de V. Ex·' Não é verdade
rio da Câmara, obviamente respeitados os destaques que o FEF seja essencial para o ajuste fiscal. O go-
que foram apresentados para a votação da prorroga- verno já garantiu o ajuste fiscal na LDO, no superávit
ção do FEF na noite de hoje. de 28 bilhões de reais. O que condenamos é a forma

fv1uito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. perversa e irracional de garantir esse ajuste fiscal,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- que traz graves conseqüências para o sistema produ-

caminhar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado tivo. Precisamos ter visão clara do que está sendo vo-
Sérgio Miranda. tado. O FEF, ou seja, este novo FEF - agora mudou

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB- MG. de nome, é DRU , Desvinculação de Receitas da
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. União -, é inconstitucional, ilegal e está sendo aplica-
DepUtados, um-minuto de atenção: - do sem·autorização legislativa para o Orçamento do

O argumento principal que o governo vem usan- ano 2000. Ele é responsável pelas deformações do
do na tentativa de renovar o FEF, apesar da sua in- sistema tributário. É por isso que o governo não quer
constitucionalidade, apesar de o FEF ser o grande a reforma tributária! Ele já fez a sua própria reforma
responsável pela deformação do sistema tributário, tributária! O governo aumenta as contribuições por-
pelo caos tributário, penalizando o processo produti- que éma-is fácil aprová-Ias nesta Casa recorrendo ao
vo, é o seguinte: os estados e municlpios estão livres. apelo social e por não ter necessidade de cumprir o

princípio da anualidade, mas apenas o da noventona.
Depois ele pega os 20% da Cofins, que de 2% foi para
3%, da CPMF, que de 0,2% foi para 0,38%, da CSLL.
Ele pega tudo isso e compõe um FEF. Sabe qual será
o montante arrecadado pelo FEF no ano 2000? Qua
renta bilhões de reais, Srs. Deputados. Quarenta bi
lhões de reais. E qual é a manobra do governo?

As despesas obrigatórias da União deveriam
ser financiadas pela Fonte 100. Hoje 80% da Fonte
100 são utilizadas para pagar amortização da divida.
E o governo usa os 40 bilhões de reais do FEF para fi
nanciar aS-suas despesas normais.

Por isso, em defesa do Poder Legislativo, em
defesa do pacto federativo de estados e municlpios,
em defesa da reforma tributária e, principalmente, em
defesa do social, votemos "não" a esse novo FEF.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Luiz Carlo~ Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
cedo a minha vez para o Deputado Pauderney Aveli
no, do RFL. -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Pauderney Avelino tem a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem
reVisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'1$ e Srs. Depu
tados, em primeiro lugar, gostaria de falar ao Plenário
para desfazer uma grande confusão feita pejo orador
que me antecedeu.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer destaque para votação em
separado da Emenda nO 1-CE/99.

Sala das ReuniOes, de novembro de 1999.
Deputado Jair Meneguelli, PT/SP - Deputado José
Genoíno, Uder do PT - Deputado Aldo Rebelo, L1
der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Deputado
Régis Cavalcante, Vice-L1der do PPS.

Requeremos, nos termos Regimentais, desta
que para votação em separado da Emenda nO
1-CE/99, de autoria do Deputado Gerson Peres e ou
tros, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das ReuniOes, I de novembro de 1999.
Deputado Jair Meneguelli, PT/SP - Deputado José
Genoíno, Uder do PT - Deputado Aldo Rebelo,
Uder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Deputado
Régis Cavalcante, Vice-Uder do PP.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer destaque para votação em
separado da Emenda nO 3-CE/99.

Requeremos, nos termos Regimentais, des
taque para votaçl!lo em separado da Emenda n°
3-CE/99, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de
Sá e outros, para elaboração de Emenda Aglutina
tiva.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer destaque para votação em
separado da Emenda nO 2-CE/99.

Requeremos, nos termos Regimentais, desta
que para votação em separado da Emenda nO
2-CE/99, de autoria do Deputado Miro Teixeira e ou
tros, para elaboraçl!lo de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999.
Deputado Jair Meneguelli, PT/SP - Deputado José
Genoíno, Uder do PT - Deputado Aldo Rebelo, U
der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Deputado
Régis Cavalcante, Vice-Uder do PPS.
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Há grande diferença, Sr'lS e Srs. Deputadas, tem pela aprovação dessa proposta. Antes disso, pe-
entre a desvinculação de receita e a retirada de recei- dimos que dessa maneira também votem os que têm
ta. Não vai haver retirada de receita. compromisso com o Pais.

O governo encaminhou esta proposta de emen- Era o que tinha a dizer.
da à Constituição já com a exclusão dos 20% do Fun- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
do de Participação dos Estados, do Fundo de Partici- a Mesa os seguintes: Requerimentos de Destaque:
pação dos Municlpios e dos Fundos Constitucionais
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, anterior
mente desvinculados.

~ fundamental que todos tenhamos consciência
de que o Fundo de Estabilização Fiscal não retira re
cursos da saúde, muito pelo contrário. Essa desvin
culação vai permitir ao Executivo Federal alocar re
cursos para a saúde. Não é verdade que o Fundo de
Estabilização Fiscal retira recursos da Previdência
Social, muito pelo contrário. Há um déficit previsto no
Regime Geral da Previdência, para o ano de 1999, de
10 bilhões de reais.

Ora, quem vai cobrir esse déficit? Há um déficit
previsto de mais de 20 bilhões de reais para a previ
dência do setor público. Quem vai cobrir esse déficit,
se não houver desvinculação da receita? Se não hou
ver o Fundo de Estabilização Fiscal, o Governo Fede
ral terá que emitir titulas da divida pública para fazer
frente a esses déficit da previdência pública e do Re
gime Geral da Previdência Social em nosso Pais.

Ora, o entendimento do Presidente da Repúbli
ca com os Srs. Governadores dos Estados, feito em
reunião realizada neste ano, é de que o Governo Fe
deral devolverá aos Estados o resultado da desvincu
lação do último trimestre deste ano, durante o ano
2000. E isso somente será posslvel se os recursos do
Fundo de Estabilização Fiscal estiverem desvincula
dos no próximo ano. Então, além de não mais contri
bulrem, as Governos Estaduais terão suas receitas
aumentadas pelos recursos descontados.

Entendemos que a estabilidade econômica que
vige em nosso Pais trouxe inúmeros beneficios e al
guns problemas, que, é claro, estão sendo corrigidos.
E o Congresso Nacional tem o dever histórico de en
caminhar favoravelmente ao Fundo de Estabilização
Fiscal, a fim de que o Poder Executivo possa suprir as
lacunas existentes. ~ essencial que o ajuste fiscal
permaneça. Não podemos conviver com o caos de
nossas contas públicas. O equilíbrio é fundamental.

Por isso, devemos aprovar esta proposta de
emenda à Constituição. Assim o fazendo, estamos
contribuindo com a correção da previdência pública e
do Regime Geral de Previdência de nosso Pais. Por
tanto, somos favoráveis ao projeto em exame.

Pedimos às Sras. e aos Srs. Deputados que
compõem a base de sustentação do governo que vo-
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Menegue/li e outros)

Requer Destaque para Votação em
Separado da Emenda nll 4-CE/99.

Requeremos, nos termos regimentais, Desta
que para Votação em Separado da Emenda nº
4-CE/99, de autoria do Deputado Eurípedes Miranda
e outros, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. - De
putado Jair Meneguelli, PT - SP. - José Genoíno, Lí
der do PT. - Aldo Rebelo, Líder do Bloco Parlamentar
PSBIPCdoB - Regis Cavalcanti, Vice-Líder do PPS.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer Destaque para Votação em
Separado da Emenda n2 6-CE/99.

Requeremos, nos termos regimentais, Desta
que para Votação em Separado da Emenda nQ

6-CE/99, de autoria do Deputado Sérgio Miranda,
Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha, João Coser, Padre
Roque, Pompeu de Mattos, Celso Jacob e outros,
para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. - De
putado Jair Meneguelli, PT - SP. - José Genoíno, Lí
der do PT. - Aldo Rebelo, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Regis Cavalcanti, Vice-Líder do PPS.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jair Meneguelli e outros)

Requer Destaque para Votação em
Separado do § 12 do art. 76 do Substituti
vo adotado pela Comissão Especial.

Requeremos, nos termos regimentais, Destaque
para Votação em Separado do § 1Q do art. 76 do Substi
tutivo adotado pela Comissão Especial da PEC nQ 8S-A,
de 1999, para elaboração de Emenda Aglutinativa.

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. - De
putado Jair Meneguelli, PT - SP. - José Genoíno, Lí
der do PT. - Aldo Rebelo, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Regis Cavalcanti, Vice-Líder do PPS.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 85/99

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eurípedes Miranda e outros)

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Requer Destaque para Votação em
Separado da Emenda nl! 7-CE/99.

Requeremos, nos termos regimentais, Desta
que para Votação em Separado da Emenda nQ

7-CE/99, que propõe:

Art. 76. Fica desvinculada de órgão,
fundo ou despesa, no período de 2000 a
2002, vinte por cento da arrecadação de im
postos e contribuições da União, já instituí
dos ou que vierem a ser criados no referido
período, seus adicionais e respectivos
acréscimos legais.

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Deputado Eurípedes Miranda, PDT - RO. - Deputa
do Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT - Walter Pi
nheiro, Vice-Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nll 85-8, DE 1999

(Do Poder Executivo)

DESTAQUE DA BANCADA
DO PSB/PCdoB

Requeiro, nos termos do § 2Q do art. 161 do
Regimento Interno destaque para votação em se
parado da expressão "e contribuições sociais",
constante da redação dada ao art. 76, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, pelo art.
1º do Substitutivo adotada pela Comissão Especial
à PEC nº 85199, e como conseqüência, do § 2º do
mesmo artigo.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente,

Requeremos nos termos do artigo 161, I e §
2Q do Regimento Interno, destaque para a votação
em separado da expressão "ou que vierem a ser cri
ados no referido período", constante do caput do
art. 76, do art. 1º, do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial, sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 85-B, dei '1999.

Safa das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Dep. Walter Pinheiro; Vice-Líder do PT.

Senhor Presidehte,

Requeremos nos termos do artigo 161, 11 do
Regimento Interno, destaque para a votação da
Emenda nQ 5, apresentada à PEC nQ 85/99.



Acrescenta o art. 76 ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias.

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

Art. 1° Fica incluído no art. 76 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a se
guinte redação:

"Art. 76. Fica desvinculado de órgão,
fundo ou despesa, no perfodo de 2000 a
2003, vinte por cento da arrecadação de im
postos e contribuições sociais da União, já
institufdos ou que vierem a ser criados no
referido perfodo, seus adicionais e respecti
vos acréscimos legais.

§ 1° O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municf
pios, na forma dos arts. 153, § 5°, 157, I,
158, I e li, e 159, I, a e b, e li, da Constitui
ção e da lei a que se refere o § 5° do art.
212 da Constituição, bem assim a base de
cálculo das aplicaçOes em programas de fi
nanciamento ao setor produtivo das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se re
fere o art. 159, I, c, da Constituição.

§ 2° No caso da arrecadação da contri
buição social do salário-educação, a desvin
culação de que trata o caput deste artigo
aplicar-se-á exclusivamente à parcela da
quela arrecadação destinada à União, ob
servado o disposto no parágrafo anterior."

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. LIderes.

Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do artigo 161, 11 e § 2°

do Regimento Interno, destaque para a votação da
Emenda n° 3, apresentada à Proposta de Emenda à
Constituição nO 85-B, de 1999.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Dep. Walter Pinheiro, Vice-Llder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do artigo 161, 11 e § 2°

do Regimento Interno, destaque para a votação da
Emenda nO 6, apresentada à Proposta de Emenda à
Constituição nO 85-B, de 1999.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Dep. Walter Pinheiro, Vice-Llder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DE BANCADA - PTB

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos destaque

para a Emenda nO 5, de autoria do Deputado Walfrido
Mares Guia, à Proposta de Emenda Constitucional nO
85-A/99.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Vice-Líder do PTB.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 85/99

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

DESTAQUE DE BANCADA - PDT

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
Requeiro, nos termos do § 2° do art. 161 do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, Desta
que de Bancada para votação em separado da
Emenda nO 2-CE/99, que propõe:

"Inclua-se no art. 76 do ADCT, de que
trata o art. 1° da PEC nO 85/99, o seguinte §
2°, renumerando-se o atual parágrafo único
para § 1°

Art. 76 .

§ 1° .
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Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. - § 2° O disposto no caput não incide
Dep. Sérgio Miranda, PCdoB - Walter Pinheiro, sobre as vinculações constitucionais a que
Vice-Llder do PT. se referem os arts. 167, XI, e 212, caput e §

5° e os arts. 74, § 3° e 75, § 2°, do ADCT."

Sala de Reuniões, de dezembro de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Llder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Comis
são Especial ao apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nO 85/99, ofereceu à mesma e vou sub
meter a votos o seguinte Substitutivo, ressalvados os
destaques.
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Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PPS?
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, ao prorrogar mais
uma vez o Fundo de Estabilização Fiscal, embora es
teja atendendo aos reclamos dos estados e municípios
e excluindo as subtrações que tinham sido causa de
tantas reivindicações dos governadores e prefeitos, o
Governo Federal mantém aquilo que representa o
cerne da discussão: a concepção de que é preciso re
tirar vinculações da área social. Para quê? Para colo
car esses recursos à disposição de um programa de
desenvolvimento?

De nossa parte, Sr. Presidente, estaríamos até dis
postos a discutir as desvinculações, mas não neste con
texto em que se desvinculam recursos carimbados para
a já tão carente área social, para a amortização da dívi
da. E essa dívida, vale ressaltar, é fruto de uma política
monetária e econômica que privilegia o cumprimento
dos compromissos financeiros com o capital especulati
vo e dá as costas aos interesses do povo brasileiro.

Sr. Presidente, por estarmos diametralmente
opostos a esta proposição, o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora o
Bloco vá votar "não", porque não concordamos com a
diminuição. do repasse para a educação e a saúde,
mantemo-nos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvimos
vários "não é verdade" na argumenta9ão do governo.
Volto, porém, a reafirmar: é verdade. E verdade que a
Previdência Social arrecada 52 bilhões e 983 milhões
de reais que compõem a Fonte 154, formada pela
contribuição dos empregados, que varia de 10%,
11 % e 20%, e dos patrões. Também é verdade que a
Fonte 154 paga à Previdência Social apenas 42 bi
lhões, 386 milhões e 400 mil reais e que o FEF aboca
nha 10 bilhões, 596 milhões e 600 mil reais dos recur
sos da mesma Fonte 154. É verdade, ainda, que a
educação perde 2 bilhões e 600 milhões e que a saú
de também perde recursos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existem
boas e más vinculações por parte do governo. As más
vinculações, na ótica do governo, são as defendidas
por esta Casa - a da PEC da saúde, a do Fundef e a

vinculação para estados e municípios na área de edu
cação. O governo, porém, desconsidera essas vincu
lações e considera boas aquelas que vinculam recur
sos ao pagamento da dívida.

Apelo a todos os Srs. Deputados: comprovem es
tes argumentos objetivos com os dados do Orçamento
2ooo!

O Bloco PSB/PCdoB encaminha o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
PSB/PCdoB encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados,
mais uma vez, estamos votando a prorrogação da des
vinculação de recursos orçamentários, que já vai com
pletar 14 anos ao término da prorrogação. E isso consta
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Na verdade, estamos diante de um dispositivo
transitório permanente. E, sem dúvida alguma, como
foi muito bem destacado por vários Deputados, essa
desvinculação atinge fundamentalmente as áreas so
ciais do governo: da saúde, da educação, da assistên
cia social e previdenciária.

A Constituição Federal estabelece explicitamen
te que as contribuições são vinculadas ao financia
mento da seguridade social. E estão tentando tirar
mais de 10 bilhões da Previdência e quase 2 bilhões
da CPMF. Aprovando a proposição, estaremos, sim,
tirando recursos da área social.

Perdoem-me aqueles que argumentam o contrário,
mas a desvinculação do FEF tira o dinheiro que, na ponta
da linha, vai financiar a compra de remédios para a saú
de. Basta ler a Constituição para saber que, na ponta da
linha, recursos para as áreas de saúde, previdência e
educação são desvinculados.

Por isso, O PDT encaminha o voto "não" para tal
medida que altera a Constituição. Por enquanto, porém,
Sr. Presidente, até que o quorum seja atingido, estare
mos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim", ressalvados os destaques, sobretudo aqueles que
se referem ao salário-educação. E vamos propor a des
vinculação total e absoluta do salário-educação ao FEF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?
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O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, neste mo-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, mento, é importante fazermos amplo debate sobre o
ao longo dos anos, o governo vem maquiando a no- tipo de reforma tributária que o País precisa.

m~.nclatura desse fun~o. Na realidade, po.ré~, vem Precisamos votar hoje o projeto que resgata
utilizando esse mecanlsm~ como forma, pnmelro, de para os estados e os municípios recursos essenciais
ataque ao Congresso Na?,onal, deslocando concre- para sua sobrevivência, e não sacramentar, via
tament~ o centro d~ deCisão. sobre questões. or~a- FEF, a continuidade do arrocho que lhes é imposto.
mentánas de suma Importância. E esse é o pnmelro O FEF vai além na questão da Previdência e
chamamento que quero fazer a esta Casa. cria dificuldades consubstanciais para os administra-

Isso significa concentrar na mão do Executivo a dores públicos tocarem seus projetos de forma autô-
possibilidade de decidir sobre recursos orçamentári- noma, sem a necessidade de permanente busca de
os, criando, cada vez mais, o ambiente do "bei- ajuda no Palácio do Planalto, que atende apenas aos
ja-mão", a possibilidade de consolidação, no Palácio seus apaniguados.
do Planalto, de um baldio que permita ao Presidente Queremos que o Congresso Nacional discuta a
da República se relacionar com a base que chama de verdadeira reforma tributária. O chamado "beija-mão"
governista, mas que, no fundo, é utilizada apenas tem de ser eliminado, o Orçamento precisa ser votado
para aprovar projetos do seu interesse, para fazer a na sua integralidade, e o debate deve ser feito a partir
distribuição de recursos à luz de uma lógica fisiologis- das necessidades concretas e reais dos municípios.
ta, que muitos têm combatido neste Congresso. Como isso ainda não foi possível, o Partido dos Tra-

Na prática, Sr"' e Srs. Deputados, a discussão da balhadores encaminha o voto "não". Mesmo votando "não",
reforma tributária talvez não interesse mais ao governo, o PT declara-se em obstrução neste exato momento.
porque a sua minirreforma tributária é exatamente o FEF. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
Este éo mecanismo mais eficiente que o governo encon- vota "não"; está em obstrução.
trou para obter margem em tomo dos recursos sem ter O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem revi-
de se submeter ao Congresso, sem ter de expor a cruel são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS, embora vote
realidade orçamentária deste País. "não", está em obstrução.

É contraditório, Sr. Presidente, porque o FEF, O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
que resultará em algo na ordem de 40 bilhões, contra- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
dita com os 4 bilhões que o governo diz necessitar re- PCdoB/PSB mantém-se em obstrução.
tirar dos trabalhadores inativos. Os 40 bilhões de rea- O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem
is contraditam com a realidade cruel por que passam revisão do orador.) - Sr. Pres.idente, ouvindo os de-
hoje municípios e estados, que, com grandes dificul- mais Líderes e companheiros do PMDB, chegamos à
dades orçamentárias, na maioria dos casos, têm de conclusão de que precisamos compreender algumas
aplicar cada vez mais o remédio amargo da ameaça emendas apresentadas de última hora - ainda ne,sta
de redução de quadro, além de sofrerem constante sessão - a esta importante matéria. As emendas têm
redução de investimentos e permanente processo de de ser bem analisadas, devido ao impacto que causa-
não-atendimento das questões básicas. rão nas receitas desvinculadas propostas pelo FEF.

O FEF, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, O PMDB - de comum acordo com as demais Li-
talvez venha a servir, ao longo dos anos, para que o deranças - entende que é melhor não votar a proposi-
governo continue sua política de relação completa- ção nesta tarde. Declara-se, portanto, em obstrução.
mente fragilizada com o Congresso Nacional, num O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
processo permanente de dependência, por parte dos está em obstrução.
Parlamentares, para a liberação de verbas. O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

Na realidade, o desvio ora aplicado pode já ser revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não";
visto, por exemplo, no que diz respeito ao FAT - Fun- porém, sem obstrução.
do de Amparo ao Trabalhador -, que, segundo muitos O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG Sem revisão
afirmavam, significaria um instrumento importante do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Parlamentares,
para alavancar o emprego, e seria aplicado em treina- estamos chegando ao final deste produtivo ano legislati-
menta de mão-de-obra. A retirada de algo da ordem vo. Esta Casa - pela ação dos seus Parlamentares dos
de 1,8 bilhão de reais para o FEF mostra, de forma mais diversos partidos - avançou muito em matérias ab-
muito clara, a intenção real deste governo. solutamente fundamentais para o futuro do País.
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Estamos prestes a submeter à volaçao matéria que controvérsia, a fim de buscar melhor solução para proble-
reputo absolutamente essencial para a própria execução ma de tal relevância, também entra em obstrução.
do Orçamento, que está sendo discutido neste momento O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
nas duas casas do Congresso Nacional. Trata-se de metê- revisêo do orador) - Sr. Presidente, nunca um assunto
riaabsolutamentevitalparaqueogovemopossa-emface foi tao discutido como este está sendo. O Fundo de
das ações imperativas do Executivo, das emergências e Estabilizaçao Fiscal nêo deveria mais prevalecer. O
prioridades que surgem a cada momento - enfrentá-las de FEF, ao retirar os impostos para a constituiçao do Fun-
forma clara e com recursos orçamentários. do de Participaçao dos Estados - FPE e do Fundo de

Nêo tenho dúvidas de que, no momento em que Participaçao dos Municípios - FPM, bem como dos fun-
aprovamos a prorrogaçao do FEF - nêo de acordo com a dos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
proposta inicial, até 2007, como veio do Poder Executivo, - e há uma emenda apresentada pelo PTB com o pare-
mas até 2003, como consta do relatório do Deputado Pi- cer favorável do Relator da matéria, Deputado Pinheiro
nheiro Landim -, estaremos garantindo a govemabilidade. Landim, desvinculando o salário-educaçao - passaria a

É responsabilidade nêo apenas do PSDB, mas dos ser uma Disponibilidade dos Recursos da Uniêo - DRU.
demais partidos da base fazerem com que os recursos A Uniêo desvincularia 20% e os movimentaria de acor-
retomem à saúde e à educaçao, áreas prioritárias deste do com as necessidades orçamentárias.
governo. Nêo tenho qualquer dúvida quanto ao mérito Ora, Sr. Presidente, a votaçêo da matéria tem
desta proposta que deverá ser anunciada e, dependen- enorme repercussêo no Orçamento Geral da Uniêo e
do do PSDB, aprovada por esta Casa, em funçao da sua no ressarcimento das perdas dos estados e municípi-
correçao e - diria mesmo - da sua emergência. os, por meio da Lei Kandir, e sobre a Bolsa de Valores

A matéria é absolutamente fundamental para a e o próprio ajuste fiscal; enfim, sobre todo o País.
govemabilidade do País e para o enfrentamento das Nêo tememos nenhuma votaçêo de matéria
emergências que surgirêo a partir do próximo ano. dessa natureza, desde que tenhamos certeza de
Por isso, aguardarei o momento da sua votaçao. Da- que a base de sustentaçêo do Governo estará uni-
qui até lá tentaremos o debate. da para aprovar a disponibilidade de recursos da

Continuaremos discutindo a matéria com a Oposi- Uniêo. Contudo, nêo podemos correr riscos. O pai-
çao e com Líderes experimentados, como o Deputado nel eletrônico registra neste momento a presença
Sérgio Miranda. Concordamos com alguns argumentos; de 435 Srs. Deputados em plenário. Há 456 Parla-
com outros, nac. Contudo, permaneceremos debatendo o mentares na Casa. Temos certeza de que vamos
assunto daqui para a frente, com a convicçaodequeéab- aprovar a matéria, mas queremos fazê-lo com res-
solutamente fundamental prorrogarmos o FEF até 2003. ponsabilidade, escolhendo o momento oportuno.

Hoje nêo há quorum satisfatório para a delibe- Defendo a votaçao de qualquer matéria envolven-
raçêo desta importante matéria. Colocamo-nos, por do emenda constitucional. Por mais simples que seja, ela
isso, em obstruçao, aguardando o momento da sua só deve ocorrer com quorum acima de 470 Deputados,
aprovaçao pela maioria constitucional. desde que requer quorum qualificado de três quintos, ou

Muito obrigado. seja, 308 votos a favor. Defendo isso nêo pelo fato de a
matéria ser mais ou menos polêmica, mas porque é im-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB portante nêo apenas para o governo, mas para o País.
está em obstruçêo Assim, responsavelmente, como os demais LI-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni- deres da base de sustentaçao do governo, o PFL se
co aos Srs. Parlamentares que, se houver obstruçêo, declara em obstruçêo, possibilitando a votaçêo desta
a sessêo ordinária poderá ser encerrada. Contudo, matéria na convocaçao extraordinária. É bom que se
anunciarei imediatamente sessêo extraordinária para diga que os prejuízos nao serao muito grandes, visto
votarmos a reforma do Judiciário e outros projetos de que o Orçamento Geral da Uniao também será vota-
interesse dos Estados da Federaçêo. do na convocaçêo extraordinária.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA - Sr. Presi- Com a responsabilidade que esta Casa tem de-
dente, peço a palavra pela ordem. monstrado, haveremos de votar também esta matéria na

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem convocação extraordinária. Assim, mostraremos à Naçao
V. ExB a palavra. que estamos à altura do momento político que vivemos.

OSR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG. Com esse sentimento, o PFL se declara em obstruçao.
sem revi$êo do orador) - Sr. Presidente, o PTB, reavali- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
ando a necessidade de ampliar a discussao e ressaltar a vota o PPB?
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão Orçamento, onde e como aplicar os recursos. O Con-
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB também acompanha gresso Nacional tem sido responsável e dado cada
a decisão da base do govemo e entra em obstrução. vez mais recursos para a área social.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB Quando falamos que a desvinculação das recei-
está em obstrução. tas da União não atinge as transferências para esta-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como dos e municlpios, tratamos também do entendimento
vota o Liderança do Governo? que houve entre o Presidente da República e os Srs.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem governadores quanto ao ressarcimento da Lei Kandir.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'15 e Srs. Parla- A posição da Oposição é muito curiosa: quervo-
mentares, não poderia deixar, neste momento, de fa- tar o ressarcimento, a transferência de recursos para
zer um rápido comentário sobre a desvinculação do os Estados, mas não quer conceder os mecanismos
recurso orçamentário da União. de receita para que isso ocorra. Isso não é posslvel.

É muito interessante ver pessoas que se preten- Como disseram os Lideres da base partidária, pela
dem progressistas defendendo vinculação de receita importância da matéria e em face do quorum baixo para
e despesa na Constituição da República. Em tese, se decisão desta relevãncia, consideramos correta a posição
fôssemos ao exagero e fizéssemos-todas as vincula- dos partidos que_dão sustentação ao governo de se de-
ções solicitadas, não precisarlamos elaborar o Orça- clararem em obstrução. Temos de votar a matéria com
mento, porque ele estaria todo disciplinado na Consti- quorum alto, pelo que ela significa para o Orçamento da
tuição, com as várias e várias vinculações. República, para o equilíbrio das contas públicas, para as

O centro da atuação do Congresso Nacional em boas relações entre Govemos Federal e Estaduais e para
matéria orçamentária é exatamente fenr percepção oequillbrio financeiro e orçamentário dó-Pals.-
em cada momento_de quais são as prioridades e de - A obstrução, portanto, Sr. Presidente, é o cami-
como fazer a aplicação e a destinação de recursos. nho correto.

Ora, Sr. Presidente, ao contrário do que disse a Opa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
sição, a utilização, no passado, do Fundo de Estabilização votar. A falta de quorum será evidente, mas temos de
Fiscal- agora Desvinculação de Recursos da União -, ser- cumprir o ritual dE!\,otaçãclno-paineL ---- - --- - --
viu, sim, para defender a moeda, para equilibrar as contas O SR. EDUARDO CAMPOS _ Sr. Presidente,
públicas e para transferir mais recursos para a área social. peço a palavra pela ordem.

Quero dar um exemplo. Em 1994, o último ano do
Governo Itamar Franco, o Orçamento da União despen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
deu com a área da saúde 9,4 bilhões de reais~ Este ano V. Ex

8

palavra..
estaremos ultrapassando os 20 bilhões de reais com as O SR. EDUARDO CAMPOS (BlocoIPSB - PE.
suplementações previstas para o fim do ano. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-

Gomo falar então em perdas de recurso na área terior, meu voto foi de acordo com orientação do PSB.
social? Como explicar a redução da taxa de mortalidade A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revi-
infantil, o aumento dos agentes comunitários de saúde, a são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
não ser devido à ação orçamentária, que permitiu mais or, meu voto foi de acordo com a bancada do Partido
eficiência na ação do Governo Federal? dos Trabalhadores - "não."

Sr. Presidente, citarei dados recentes. Segundo da- O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Sem revi-
dos do Ministério da Educação, em 1996, a despesa reali- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
zada foi de 9,3 bilhões; a previsão para o ano 2000, com a meu voto foi "não".
desvinculação constante do Orçamento, é de 12,4 bi- OSR PRESIDENlE (Michel Temer) - A Presidência
lhões. Portanto, estamos falando de aumento de recursos solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lu-
em mais de 30% na área da educação. se verificarmos os gares, a fim de ter inIcio avotação pelo sistema eIetrOnk::o.
valores da área da Previdência, observaremos que tive- Está iniciada a votação.
ITlÇ)S 5,7 bilhões, em 1996; e agora, 7,2 bilhões de reais.

Sr. Presidente, os dados refutam cabalmente Queiram seguira orientação do visorde cada posto.
tudo o que foi dito pela Oposição. Vários oradores dis- O SR. MARCOS AFONSO - Sr. Presidente,
seram que isso tirava a competência do Congresso peço a palavra pela ordem.
Nacional. Não é verdade. Pelo contrário. Ao fazer a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
desvinculação, ele é quem decidirá, ao elaborar o V. Exa palavra.
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O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, V. Ex· a palavra.
meu voto foi de_acordo com o PT. O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.-Sem

O SR.SIMAOSESSIM (PPB-RJ. Sem revisão do revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto Frente Liberal declara-se em obstrução. O Llder vo-
foi "sim". tou "abstenção" apenas porque encaminhou o pro-

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL. cesso de obstrução. O Líder do PFL votou "absten-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ção" - repito -, porque encaminhou o processo de
anterior, meu voto foi de acordo com o partido. obstrução, para que não fosse questionado o fato de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aviso aos que, não havendo nenhum membro da bancada pre-
Srs. Deputados que, se houver Comissão Permanente sente, não poderia ter sido declarada a obstrução.
trabalhando, todas as decisões da Comissão serão anu- Então, apenas assinalamos nosso nome, mas o
ladas, porque estamos durante a Ordem do Dia. partido está em obstrução, para que possamos votar

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, esta importante matéria em momento mais propfcio.
peço a palavra pela ordem. O PFL declara-se em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão
V. Ex· palavra. do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma, solicito

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. aos Parlamentares do PSDB que não apontem seus vo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última tos nesta votação. Foi explicitado - repito agora para
votação, meu voto foi de acordo com o partido. aqueles que não estavam em plenário - que deixaremos

O SR. PAULO KOBAVASHI - Sr. Presidente, esta votação para uma próxima oportunidade, com quo-
peço.a-palavra pela ordem.- - - -- - -_.. .., -' rum maior, dada a importância da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Obviamente, o Llder irá votar, irá se malJifestar,
V. EX- a palavra. para que não haja também qualquer dúvida quanto à

O SR. PAULO KOBAVASHI (PSDB - SP. Sem legitimidade da nossa ação.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota- O PSDB, portanto, solicita a seus Parlamentares
ção, votei com o PSDB. que não votem, porque estamos em obstrução. O obje-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Soube que tivo, realmente, é que caia a sessão, Sr. Presidente.
a CPI dos Medicamentos está funcionando. Essa Comis- O SR. MATTOS NASCIMENTO - Sr. Presiden-
são tem de encerrar suas atividades. Temos matéria im- te, peço a palavra pela ordem.
portante para votar. Se houverdecisão lá, ficam avisados O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
os membros da Comissão, ela será anulada. EX- a palavra.

O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente, O SR. MATTOS NASCIMENTO (PMDB - RJ.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem anterior, votei com o PMDB.
V. EX- a palavra. O SR. RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES. Sem

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- rior, votei de acordo com o PSDB.
or, votei com o partido. O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re-

Quero aproveitar o ensejo para me congratular visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
com o Deputado Simão Sessim, que aniversaria hoje. or, seguiria a orientação da Liderança e votaria "sim".
(Palmas.) O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Sem

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente, revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
peço a palavra pela ordem. rior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem re-
V. Ex· a palavra. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem or, votei com a Liderança.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
rior votei de acordo com a orientação do partido. cerrada a votação. Vou anunciar o resultado:

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, VOTARAM:
peço a palavra pela ordem. Sim 2
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Nêo7
Abstenções 10
Total 19

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

t= adiada a votaçao da Proposta de Emenda à
Constituiçêo nO 85-8, de 1999, por falta de quorum.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Proposição: pêf: N° 85/99 - SUBSTITUTIVO

Inícío Votação: 08/1211999 18:34

Fim Votação: 08/1211999 18:37
Presidiram a Votação: Michel Temer -16:16

Resultado da Votaçllo
Sím 2
Não 7
Abstenção 10

Total da Votação 19

Art. 17 1

Total Quorum 20

Obstrução 54

AMAPÁ
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos

Total Amapá: 3

PARÁ
Zenaldo Coutinho

Total Pará: 1

AMAZONAS
José Melo
Pauderney Avelino
Silas Câmara

Total Amazonas: 3

RONDONIA

Eurípedes Miranda

Total Rondonía : 1

ACRE
João Tota
José A1eksandro
Sérgio Barros

Total Acre: 3

TOCANTINS
Darci Coelho

Total Tocantins: 1

Partido

PTB
PMDB
PFL

PSDB

PFL
PFL
PTB

PDT

PPB
PFL
PSDB

PFL

Orientação
PFL - Obstrução
PSDB - Obstrução
PMDB - Obstrução
PT - Obstrução
PPB - Obstrução
PTB - Obstrução
PDT • Obstrução
PSBIPCDOB - Obstrução
PUPSTIPSL - Obstrução
PPS - Obstrução
PV-Não
GOV. - Obstrução

Bloco Voto

Obstrução
Obstrução
Obstrução

Oostrução

Obstrução
Obstrução
Abstenção

Obstrução

Obstrução
Não
Não

Sim
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Não
Francisco Coelho PFL Obstrução

Gastão Vieira PMDB Obstrução

João Castelo PSDB Obstrução

Total Maranhão: 4

PIAuí
Ciro Nogueira PFL Obstrução

Total Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Maia PFL Obstrução

Total Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA
Domiciano Cabral PMDB Obstrução

Total Paraíba: 1

PERNAMBUCO
Inocêncio Oliveira PFL Abstenção

Pedro Eugênio PPS Obstrução

Ricardo Fiuza PFL Abstenção

Total Pernambuco: 3

ALAGOAS
Regis Cavalcante PPS Obstrução

Total Alagoas: 1

BAHIA
Paulo Braga PFL Obstrução

Ursicino Queiroz PFL Obstrução

Total Bahia: 2

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSbB Abstenção

Antônio do Valle PMDB Obstrução

Aracely de Paula PFL Abstenção

Carlos Mosconi PSDB Obstrução

Cleuber Carneiro PFL Abstenção

Custódio Maltos PSDB Obstrução

Jaime Martins PFL Obstrução

João Fassarella PT Abstenção

João Magalhães PMDB Obstrução
João Magno PT Obstrução
José Militão PSDB Obstrução
Marcos Lima PMDB Obstrução
Odelmo Leão PPB Obstrução
Rafael Guerra PSDB Obstrução
Saraiva Felipe PMDB Abstenção
Viltorio Medioli PSDB Obstrução

Total Minas Gerais: 16

EspíRITO SANTO
José Carlos Elias PTB Obstrução
Ricardo Ferraço PSDB Obstrução

Total Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO
Almerinda de Carvalho PFL Obstrução

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Obstrução
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Partido Bloco Voto

Fernando Gabeira PV Não
Jair Bolsonaro PPB Não

Total Rio de Janeiro: ..

SÃO PAULO
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Abstenção
Delfim Netto PPB Obstrução
Edinho Araújo PPS Obstrução
Fernando Zuppo PDT Obstrução
João Paulo PT Não
Michel Temer PMOB Art. 17
Nelo Rodolfo PMOB Obstrução
VadAoGomes PPB Abstenção

Total Sio Paulo: 9

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Obstrução
Wilson Santos PMOB Obstrução

Total Mato Grono: 2

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMOB Obstrução

Total Distrito Federal: 1

GOIÁs
Barbosa Neto PMOB Obstrução
Lidia Quinan PSDB Obstrução
Norberto Teixeira PMDB Sim
VilmarRocha PFL Obstrução

Total Goiáa : ..

MATO GROSSO DO SUL
Marisa serrano PSOB Obstrução

Total Mato Grosso do Sul : 1
PARANÁ

Ivanio Guerra PFL Obstrução
Rubens Bueno PPS Obstrução

Total P..aná : 2

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Obstrução
Pedro Bittencourt PFL Obstrução
Raimundo Colombo PFL Obstrução

Total Santa Cat.ina : 3
RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Obstrução
Esther Grossi PT Obstrução
Nelson Proença PMDB Obstrução
Synval Guazzelli PMDB Obstrução
Waldomiro Fioravante PT Obstrução

Total Rio Grande do Sul: 5

COSEV •Coordenaçlo do SiItIma Betr6nlco deVotação Página: 4 de 4



Projeto de lei que altera o art. 61 da Lei nO 9.615;
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências.

RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Projeto de
lei que dispõe sobre a ligação rodoviária no Plano Na
cional de Viação, nos Estados do Ceará e Rio Grande
do Norte, e dá outras providências.

AIRTON DIPP - Projeto de lei que altera a Lei n°
8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção ao con
sumidor e dá outras providências.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre o montante de tributos arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, com a cobrança
de PIS e Cofins da cooperativas brasileiras.

DR. HÉLIO - Projeto de lei que regulamenta a li
cença-paternidade prevista no inciso XIX do art. 7° da
Constituição Federal.

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Projeto de lei que
acrescenta parágrafo ao art. 41 da Lei nO 9.615, de
1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências.

Projeto de lei que altera os arts. 1° e 2°, item I,
da Lei nO 8.287, de 1991.

Projeto de lei que estabelece normas para a
destinação final de embalagens e dá outras providên
cias.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica tam- JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de lei que
bém adiada a votação dos itens 2 e 3 da pauta, Pro- dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de
postas de Emenda à Constituição nOs 96-B, de 1992 e Enfermagem e dá outras providências.
7-B, de 1999. MÁRCIO MATOS E PROFESSOR LUIZINHO-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Projeto de lei que modifica o Seguro Obrigatório
_ . _ DPVATdequetrataaLein06.194,de1974.

Apresentaçao de Proposlçoes WALTER PINHEIRO _ Requerimento de infor-

Os Senhores Deputados que tenham proposi- mações ao Sr. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral
ções a apresentar poderão fazê-lo. sobre os registros de financiamento de campanha e

APRESENTAM PROPOS/ÇÓES OS as prestações de conta do Sr. Pedro A/cantara, candi-
SENHORES: dato eleito Deputado Estadual na Bahia, pelo PFL,

PAULO PAIM - Projeto de lei que estende aos nas eleições de 1998. . .
ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. e da DR. ROSINHA - Requerimento de Informações
Companhia de Trens Urbanos o beneficio de que tra- a~ Sr. Ministro da Educação sobre o Programa Dinheiro
ta a Lei nO 8.186, de 1991, que dispõe sobre a com- Direto na Escola - PDDE.
plementação de aposentadoria de ferroviários. NICIAS RIBEIRO - Projeto de lei que acrescen-

AVENZOAR ARRUDA- Requerimento de infor- ta parágrafo ao art. 15 da Lei n° 8.935, de 1994.
mações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre golpe finan- JOSÉ BORBA - Projeto de decreto legislativo
ceiro no órgão da Fazenda Nacional no Estado da Pa- que dispõe sobre a autorização do uso de terras indf-
ralba. genas na região de São Jerônimo da Serra, Estado

HUGO BIEHL - Projeto de lei que dispõe sobre d~ Paraná, ~o ~io Tibagi, de acordo com o art. 231, §
o cultivo de florestas por assentados pelo Programa 3 , da Constituição Federal.
Nacional de Reforma Agrária, e dá outras providênci- MILTON TEMER - Requerimento de informa-
as. ções ao Sr. Secretário de Comunicação da Presidên

cia da República sobre o Plano de Cargos e Salários
da Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - Radio
brás.

EDUARDO CAMPOS - Projeto de lei que dis
põe sobre o sistema de segurança privada, sobre as
condições e os requisitos para constituição, organiza
ção e funcionamento das empresas privadas que ex
ploram serviços de vigilancia e de transporte de valo
res, e dá outras providências.

GILBERTO KASSAB E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição que acrescenta dispositivos
aos arts. 203 e 208, relativos aos portadores de defi
ciência.

Proposta de Emenda à Constituição que dá
nova redação ao inciso XLIII do art. 5°.

Proposta de Emenda à' Constituição que dá
nova redação ao art. 5°, inciso XXVIII, allnea a.

RICARDO BERZOINI E GERALDO MAGELA
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da Fa
zenda .sobre Doenças Osteomusculares Relaciona
das ao Trabalho e Lesões por Esforço Repetitivo
(DORT/LER) no ambito do Banco do Brasil, especifi
camente nas sedes localizadas no Distrito Federal,
referente aos últimos cinco anos.

PAULO OCTÁVIO - Projeto de lei que acres
centa dispositivo ao art. 13 da Lei n° 9.615, de 1998,
determinando"queasentidades nacionais de admi-



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N° 1.536 DE 1999

(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Solicita informações ao Excelentís
simo Sr. Ministro da Fazenda sobre golpe
financeiro no órgão da Fazenda Nacional
no Estado da Paraíba.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui

ção Federal e nos arts. 115 e 116 do Regimento Inter
no, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, o pedido
das seguintes informações:

1 - Relação dos 200 (duzentos) maio
res devedores para com a Receita Federal
no âmbito Nacional, discriminando o valor
do débito.
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nistração do desporto sejam sediadas no Distrito Fe- to-Lei nO 5, de 4 de abril de 1966, que levaram os fun-
dera!. cionários estatutários das ferrovias e dos demais ór-

Projeto de lei que acrescenta dispositivo ao art. gãos públicos transformados em empresas públicas a
52 e altera a redação do inciso 111 do art. 55 da Lei nO optarem entre abrir mão de seu regime de trabalho,
9.615, de 1998. com todas as garantias e vantagens a ele inerentes,

MANOEL SALVIANO E OUTROS - Proposta de ou, alternativamente, a serem excluídos do quadro da
Emenda à Constituição que proíbe a reeleição para repartição onde trabalhavam.
os cargos executivos e estabelece a coincidência ge- O Deputado Mendes Botelho, logo após a publi-
ral das eleições em 2006, para mandatos de cinco cação da Lei nO 8.186/91 apresentou proposição es-
anos, em todos os níveis dos Poderes Executivo e Le- tendendo os efeitos da norma legal a todos os ferro-
gislativo. viários de empresas estatais federais. Esse projeto

SENHORES liDERES - Requerimento ao Sr. tramitou na Comissão de Trabalho, Administração e
Presidente da Câmara dos Deputados de urgência Serviço Público desta Casa onde, em 4 de maio de
para o Projeto de Lei n° 1.586, de 1999, que dá ao ae- 1993, com o parecer favorável desse Deputado, seu
roporto de Teresina a denominação de Aeroporto de relator, foi aprovado. Com o arquivamento do PL n°
Teresina/Senador Petrônio Portella. 1.363-N91 , manteve-se a diferenciação entre duas

categorias de ferroviários: a dos admitidos até 31 de
outubro de 1969 e a dos admitidos posteriormente, os
primeiros com direito à complementação de aposen
tadoria, devida pela União, e os demais sem essa
prerrogativa.

Para corrigir tal situação, proponho projeto de
mesmo teor em homenagem ao nobre Deputado
Mendes Botelho e, principalmente, porque não há
como negar a justiça da medida por ele proposta: to
dos os trabalhadores de uma mesma categoria, tra
balhando nas mesmas empresas, devem ter assegu
rados os mesmos direitos e benefícios.

Pelas razões acima expostas, esperamos con
tar com o apoio dos nossos nobres pares.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI N° 2.193, DE 1999
(Do Sr. Paulo Paim)

Estende aos ferroviários da Rede
Ferroviária Federal S.A. e da Companhia
de Trens Urbanos o beneficio de que tra
ta a Lei nO 8.186, de 21 de maio de 1991,
que "dispõe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviários".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É estendida aos ferroviários da Rede

Ferroviária Federal S.A. e da Companhia de Trens
Urbanos, independentemente da data de admissão, o
direito à complementação de aposentadoria, na for
ma do disposto na Lei nO 8.186, de 21 de maio de
1991.

Art. 2° O Tesouro Nacional manterá à disposi
ção do INSS, à conta de dotações próprias consigna
das no,Orçamento da União, os recursos necessários
ao pagamento da complementação de que trata esta
Lei.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A Lei nO 8.186, de 21 de maio de 1991, assegu
rou a complementação de aposentadoria paga aos
ferroviários admitidos no serviço público, na condição
de estatutários, até 31 de outubro de 1969, e que pas
saram aos regimes trabalhista por força de legislação
posterior. Entendeu o legislador que esses ferroviários
deveriam ter restaurado os valores dos proventos da
aposentadoria que teriam caso houvessem permane
cido sob o regime estatutário. Reconheceu-se, na
quela ocasião, a violência jurídica perpetrada pela Lei
nO 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e pelo Decre-



Justificação

111 - estimular a participação dos assentados
pelo Programa Nacional de Reforma Agrária em práti
cas de manejo florestal que respeitem e promovam
seu patrimônio cultural;

IV -levar em consideração aspectos ecológicos
e socioeconômicos, além dos aspectos técnicos;

V - promover a avaliação e as medidas neces
sárias para a viabilidade comercial das atividades de
silvicultura planejadas.

Art. 3° Para cumprimento do disposto no caput
do art, 1°, deverão ser criadas linhas de financiamen
to para a compra de mudas, e para a capacitação dos
assentados pelo Programa Nacional de Reforma
Agrária em silvicultura e atividades afins.

Parágrafo único. Poderão ser estabelecidos
convênios com instituições públicas competentes
para o fornecimento de mudas para f1orestamento ou
reflorestamento, conforme o caso.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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2 - Relação dos 200 (duzentos) maio- Art. 2° O órgão de assistência técnica compe-
res devedores para com a Receita Federal tente promoverá estudo especrtico para determina-
na Paraíba, discriminando o valor de débito. ção da área a ser f10restada ou reflorestada.

3 - Se existiram procedimentos de au- Parágrafo único. O processo de definição de cri-
ditores no âmbito da Receita Federal da Pa- térios e determinação da área a ser f10restada ou re-
raíba e se foram descobertos fraudes nos f10restada será transparente e participativo, e deverá:
procedim~ntos de cobr~nça.de dívidas, con- 1_ promover a conservação e o uso sustentável
forme . notlficara~ os Jom.als O Norte e o da diversividade biológica e da diversidade cultural
Correio da Paralba do dia 8 de dezembro associada'

de 1999. II .' I . rt" ,,<,> d t d I. 1 O' - mc U1r a pa IClpaygo os assen a os pe o

d d
4 - Quais são os RO (~tem) m:lobr~ts Programa Nacional de Reforma Agrária, através de

eve ores para com a ecel a no C1m I o . I' d .. •.
F d I d· .. d déb't t 'b t consultas a lideranças ocals e e audiências publl-e era, Iscnmman o os I os por rr u o caso
devido. '

5 - Qual é o valor total da dívida da
União, discriminando o valor por tributo.

Justificação

Os jornais O Norte e o Correio da Paraíba des
tacam em manchete desta quarta-feira (8-12-99) que
houve um golpe financeiro contra a Fazenda Nacional
da União no Estado da Paraíba. Nestes jornais o Pro
curador-Gerai da República afirma que "mais de 100
empresas e pelo menos seis servidores estão envol
vidos." Ainda segundo este Procurador, o mecanismo
para fraudar era o famoso perdão das dívidas ou aba
timento de até 90% do total da inadimplência.

A empresa da Paraíba informa ainda que essas
irregularidades vinham ocorrendo durante cinco anos
e cujo prejuízo para o Erário público pode ser superior
a 50 milhões.

Como não sabemos se esta situação ocorre
apenas na Paraíba, solicitamos as informações aci
ma elencadas.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Avenzoar Arruda.

PROJETO DE LEI N° 2.194, DE 1999
(Do Sr. Hugo Biehl)

Dispõe sobre o cultivo de florestas
por assentados pelo Programa Nacional
de Reforma Agrária, e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os assentados pelo Programa Nacional

de Reforma Agrária devem implantar no mínimo um
hectare de floresta cultivada, para fins de exploração
econômica,

Parágrafo único. A determinação prevista no
caput deverá ser cumprida em prazo não superior a
dois anos.

A exploração econômica de florestas, através
de práticas de silvicultura cada vez mais diferencia
das e rentáveis, como o extrativismo florestal, o uso
múltiplo de florestas, e mesmo as atividades madeire
iras certificadas como sustentáveis, tem se mostrado
um significativo vetor de desenvolvimento, acoplado
ao mais moderno conceito de equilíbrio entre prote
ção ambiental e crescimento econômico.

Esta a razão porque apresentamos esta propos
ta legal, que pretende a uma só vez estabelecer a
obrigação do cultivo de no mínimo um hectare de flo
resta por assentados pelo Programa Nacional de Re
forma Agrária, e promover esta alternativa de viabili
dade socioeconômica das comunidades de assenta
dos.



O Congresso Nacional.~ecreta:

. . Art. j o _A liga.Çêo do trecho I~~')viérioMo~so
ró-Baraúna no. Estado do Rio Granae do Norte a lá:.;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 61 da Lei nO 9.615, de 24 de março

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:.
"Art. 61. Caso a entidade desportiva contratar

empresa comercial para 'administrar'o bingo, será
desta a responsabilidade pelo cumprimento das obri
gaçOes para com terceiros, inclusive as de natureza
fiscal e parafiscal.»

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
"blicaçêo.

Justificação

O art. 61 da lei nO 9.615, de 24 de março de
1998, estabelece que "os bingos funcionarão sob res
ponsabilidade exclusiva das entidades desportivas,
mesmo que a administração da sala seja entregue a
empresa comercial idônea". Tal dispositivo é um con
vite à sonegação, na medida em que, sabendo que os
credores têm a quem cobrar a quitação do que lhes é
devido. Assim, de fato, são bastante freqüentes os
casos em que a administradora de sala de bingo re
tém mas nao recolhe o imposto de renda que incide
sobre os prêmios, deixando no maior prejuízo a enti
dade desportiva credenciada perante o Poder Públi
-co;

É claro que a alteraçao do art. 61 da Lei Pelé não
resolverá todo o problema, pois as entidades, mesmo
com-a- nova -norma, terao que aprender que o contrato
bem feito e fiscalizaçao rigorosa valem mais do que ex
cesso de confiança e boa intenção. De qualquer modo,
consideralT'lCrla um bom começo, razão por que pedimos
o apoio de nossos pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Hugo Biehl.

PROJETO DE LEI N° 2.196, DE 1999
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Dispõe sobre a ligação rodoviária
no Plano Nacional de Viação, nos Esta
dos do Ceará e Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.
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O cultivo de florestas para fins econômicos em -PROJETO DE LEI Nõ·2:195;·DE1999.
assentamentos da Reforma Agrária pode significar a (Do Sr. Hugo Biehl)

restauração de áreas degradadas, somando valor à Altera o art. 61 da Lei nO 9.615, de 24
terra conquistada pelos assentados. 'de março de 1998, que "Institui normas

Tais seriam os casos de degradação dos ecos- gerais sobre desporto e dá outras provi-
sistemas por prévios desflorestamento, que estariam dênclas.
a exigir cuidadosos estudos de reflorestamento. Exis
tem também os casos de florestamento, ou cultivo de
florestas em áreas degradadas antes não f1oresta
das, mas que permitiriam a silvicultura, atendida a vo
cação do solo, conforme estudos dos ecossistemas
locais. Pode-se também vislumbrar a hipótese do cul
tivo de florestas em áreas não degradadas, mas ain
da sem aproveitamento econômico.

Este Projeto de Lei, como não poderia deixar de
ser, considera imprescindlvel a harmonização entre

. critérios técniços para definição das~rea!:t.~ ~erem

f10restadas ou reflõrestadas, e-pnÍlClpios de transpa
rência e publicidade dos atos tendentes a tornar efeti
vas as disposições legais propostas.

E vai além, ao determil:'lar que a definição das
áreas para cultivo florestal pelo órgão de assistência
técnica competente deverá obedecer aos princlpios
da conservação e uso sustentável da diversidade bio.:.
lógica, e da diversidade cultural associada; da ampla
participação dos assentados pelo Programa Nacional
de Reforma Agrária, através de consultas a lideran
ças locais e de audiências públicas; da adoção e prá
ticas de manejo florestal que respeitem e promovam o
patrimônio cultural das comunidades assentadas; da
consideração de aspectos ecológicos e socioeconô
micos, além dos aspectos técnicos espe_clfiço~; ede
avaliação e adoção de medidas necessárias para a
viabilidade comercial das atividades de silvicultura
planejadas. _.. __ .. _ .__ .....

Em sua parte final, a proposição dispõe sobre
os instrumentos de apoio ao cultivo florestal induzi
dos, sejam linhas de financiamento para a.compra.de
mudas e a capacitação dos assentados em silvicultu:.
ra e atividades afins, sejam convênios firmados com
órgãos competentes para a compra inicial de mudas.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos ilus
tres Pares para a aprovação do presente Projeto de
Lei, que busca atender às aspirações dos asSenta
dos pelo Programa Nacional de Reforma Agr~r~~

por alternativas econômicas que viabilizem sua per
manência na terra arduamente conquistada, e prin
cipalmente que agr~guem valor ao seu trabalho,
conservando a natureza e protegendo sua herança
cultural.

Sala das Sessões, 8 de Odzembro de 1999. 
Deputado Hugo Biehl.



ANEXO AO PROJETO DE lEI N° ,DE 1999
.-- -------.-------- ----r----· --------- -----------------------T-------------·:

- I'

,Km Trecho i Trecho a !

Percurso : Percorrido Construído i ser
. iConstruído

Observações:
- O trecho da estrada localizada no Estado do

Rio Grande do Norte já se encontra com pavimenta
ção asfáltica;

- A ponte sobre o Rio Jaguaribe com aproxima
damente SOOm de extensão, já está construida.

PROJETO DE LEI N° 2.197, DE 1999
(Do Sr. Airton Dipp)

Altera a Lei nO 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre a
proteção ao consumidor e dá outras pro
vidências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O inciso UI dó art. 60 da lei nO 8.078, de

1990, passa a vigorar com as seguintes alterações,
acrescendo-se ao dispositivo o inciso XI adiante dis
criminado:

BR-116
,(Russas)..;.! 11,0.11,0

:
Ponte da:
Ilhota! ' I. -- --..--- -.-..-.-_. - -+ _.- ----.--.. --------- ....--.-------.-------1------..----

I ; I

,Ponte dai . I
,Ilhota (Rioi 0,5 0,5 i

. Jaguaribe) I 1------1
,Ponte d~! I
Ilhota - DI-, 32,5, I 32,5
visa do ce-j . I
-ª!ª.----- ----.-- . t---·------ -~ ---.------.---!- ...----- ----... -J
:Divisa doi 8,0 ' 8,0 I - !.. ~::n~ J 31,0 . 31,0 f !

Mossoró i :!---.-- ------._-._._._--, .---.--- -. -.------;--- ----------.-- .-,----------1
'Total I 83,0 ' 39,5' -j_d ~3,5 I
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goa Vermelha, Ilhota, Russas, Estado do Ceará, pas- A estrada se toma complemento fundamental para a
sa a integrar o Plano Nacional de Viação. dinêmica das economias em expansão, juntamente

Parágrafo Único. As informações estimadas, re- com energia e serviços.
ferentes ao trecho rodoviário previsto nesta lei, inclu- Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. -
sive a ponte existente sobre o rio Jaguaribe com ex- Deputado Raimundo Gomes de Matos.
tensão aproximada de 500 metros, e o mapa geográ
fico da área abrangida pela rodovia, constantes do
anexo, passam a integrar esta lei.

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

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A rodovia será um instrumento de incontestável
importência socioeconômico para o desenvolvimento
dos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, vindo a
beneficiar diretamente a uma população de 500.000
habitantes, sendo 270.000 na regiãó-dó médio-Jagua
ribe e 230.000 na região de Mossoró.

A rodovia, a partir da cidade de Russas, formará um
tripé de ligação com o resto do Brasil, ou seja, na direção
Norte através da BR-116 com Fortaleza e Porto do Pe
cém, na direção Sudeste através da BR-304 com Mossa
ró, Natal e Recife efinalmente com a região Sul através da

-BR-116 com Jaguanbe-->_$(ilgueiro, Feira de Santana.
Vários fatores destacam á-influência ecónômica 

do projeto, na região de Mossoró pela instalação do nú
cleo administrativo da Petrobrás, com maior produção
terrestre de petróleo do País ea Mossoró Agroindustrial
SA - MAISA, um polo de exportação de frutas tropica
is; no Ceará são várias as indústrias que vêem se insta
lando na região, com destaque para a Dakota - Russas,
e o maior projeto de irrigação do estado do Tabuleiro de
Russas. O açude do Castanhão será outro propulsor do
progresso do Vale do Jaguaribe, aumentando a deman
da do tráfego no escoamento da produção e na permu
ta de cargas dos dois pólos.

Não será menos importante o desenvolvimento
do intercâmbio cultural, na formação de técnicos e na
maior oferta de mão-de-obra especializada, utilizan
do-se para isto, o parque educacional de Mossoró, que
conta com uma Escola Federal de Agronomia, uma
Universidade Estadual e uma Escola Técnica Federal.

Podemos garantir os beneficios atuais que o ad
vento da estrada trará para a economia local e extra
polar as-potencialidades de utilização que se descorti
nam, num momento oportuno, significa postergar uma
ação essencial e urgente, capaz de comprometer o de
senvolvimento, com inibição de investimento privados
que se farão mediante o estimulo pela criação da in
fra-estrutura em implantação nas áreas investigadas.
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Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Ministro da Fazenda, sobre
o montante de tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, com a co
brança de PIS e COFINS das Cooperati
vas Brasileiras.

"Art. 6° REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
............................................................ N° 1.537, DE 1999

(Do Senhor Airton Dipp)
111 - a informação adequada e clara sobre os

diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição,
quâlidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem e o tempo médio necessário para o for
necimento do produto ou serviço;

XI- a divulgação do número de reclamações dirigi
das, por qualquer meio, ao fornecedor em relação ao
produto ou serviço que pretenda consumir, com trata
mento estatístico que contemple, em itens distintos, as
que forem objeto de reiteração e aquelas cujo objeto ain
da se mantenha pendente."

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

Justificação

A gloriosa legislação brasileira, tida como das mais
avançadas do planeta, destinada a proteger o consumi
dore a tutelar seus direitos carece, não obstante seu ine
gável mérito, de pequenos reparos, capazes de tomá-Ia
ainda mais eficiente. Dois desses aspectos são resolvi
dos na presente proposta, exigindo-se dos fornecedores
de produtos eserviços, ai incluida a administra
ção pública (conforme o teor, não modificado, do
art. 3° da lei alterada), que permitam aos respectivos
consumidores acesso pleno a determinadas informa
çOes ainda ignoradas pela lei vigente.

Com a aprovação da proposta, o consumidor
obterá pleno conhecimento, de um lado, de expectati
vas plausíveis em relação ao tempo de obtenção do
objeto almejado, expectativa essa que lhe permitirá
conhecer em que momento seus interesses estarão
sendo relevados pelo fornecedor do produto ou servi
ço. No outro pólo do projeto, ser-Ihe-á possível co
nhecer, em relação a determinado produto ou serviço,
quantos problemas vêm surgindo e quantos estão
ainda pendentes de solução satisfatória. Informações
como essa são de agudo interesse na relação de con
sumo, na medida em que permitem ao consumidor
um acompanhamento quase em tempo real da quali
dade do atendimento que lhe está sendo prestado e
aumentam em doses nada homeopáticas sua capaci
dade de reinvidicação quanto ao tema.

São esses enfim, os bons motivos que autori
zam conte-se com o pleno apoio dos nobres Pares no
encaminhamento e na apreciação do projeto.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Airton Dipp.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ext', com base no artigo 50, pará

grafo 2°, da Constituição Federal e artigos 115 e 116
do Regimento Interno da Cãmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministério
da Fazenda, informações a respeito do montante de
tributos arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, com a cobrança de PIS e Cofins das Coope
rativas Brasileiras, conforme previsão da Medida Pro
visória nO 1.858-10-99.

Considerando o fato das cooperativas terem
sido criadas como forma associativa e empreendedo
ra capaz de viabilizar o desenvolvimento de diversas
atividades econOmicas, atuando hoje principalmente,
na produção e prestação de serviços.

Considerando que as cooperativas foram e con
tinuam sendo decisivas na estruturação e desenvolvi
mento de atividades econOmicas, como no caso da
agropecuária e da eletrificação rural.

Considerando que um grande número de coo
perativas agropecuárias passam por uma séria crise,
podendo inviabilizar boa parte do setor, afetando mui
tos milhares de agricultores brasileiros, sendo neces
sário inclusive que o governo criasse o Programa de
Revitalização de Cooperativas de Produção Agrope
cuária - RECOOP. Nos parece no mínimo temerário
uma parte do governo criar uma linha de financiamen
to para socorrer um setor, e ato contrnuo, um outro
setor deste mesmo governo, onerar este setor com
um significativo aumento de tributação.

Considerando que a cobrança do Cofins e PIS
das cooperativas, fere de morte o tratamento diferen
ciado que sempre foi dado ao ato cooperativo, e está
levando muitas cooperativâs a interromper seus pro
gramas de atendimento aos seus cooperados, redu
zindo seriamente, o ritmo de suas atividades e seus
investimentos.

Considerando que a maioria das cooperativas
trabalham com uma margem de 3% sobre seu fatura
mento, e que a cobrança de Cofins e PIS, onera os
custos das cooperativas em 3,5%.
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Considerando o relatado, requeiro as seguintes
informações:

a) Qual o montante de recursos arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal junto as cooperati
vas, antes da edição da Medida Provisória que pas
sou a determinar a incidência da cobrança do Cofins e
PIS, sobre o chamado ato cooperativo?

b) Qual o montante de recursos arrecadados
pela Secretaria de Receita Federal a partir da tributa
ção do Cofins e PIS sobre o ato cooperativo, conforme
determina a Medida Provisória 1.858-1 0-99?

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Airton Dipp.

PROJETO DE LEI N2 2.198, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Regulamenta a licença-paternidade,
prevista no inciso XIX do art. 72 da Cons
tituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É direito do trabalhador, urbano ou rural,

licença-paternidade, por ocasião de nascimento ou
adoção de filho.

§ 12 A licença de que trata o caput deste artigo
será de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do
nascimento ou da adoção, devendo ser comunicado
ao empregador em até 48 (quarenta e oito) horas
após a ocorrência desses eventos.

§ 22 No caso de nascimento ou adoção de mais
de um filho, simultaneamente, a licença será de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir do nascimen
to ou da adoção, mantido o prazo de comunicação a
que se refere o § 12 deste artigo.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A licença-paternidade, ao lado da Iicen
ça-maternida-de, está prevista no Título 11 da Consti
tuição Federal, que trata Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, especificamente no seu Capítulo 11, o
qual discorre sobre os Direitos Sociais.

De início, pela análise topológica do dispositivo
que almejamos regular, somos forçosamente conduzi
dos a concluir pela sua elevada importância e destaque.

Se assim não fosse, não estaria inserido logo no
início da Constituição Federal, exatamente num título
que regula os direitos e as garantias fundamentais.

E essa opção do legislador constituinte não foi
por acaso ou mero arbítrio.

De fato, ao fixar os princípios fundantes da Re
pública Federativa do Brasil, os legisladores de 1988,
elegeram a cidadania e a dignidade da pessoa huma
na como bússolas orientadoras do nosso ordena
mento jurídico.

E é nesse contexto que inserem a proteção à in
fância e à maternidade, como é, inclusive, da inteli
gência do art. 6º da Constituição Federal.

Muitos poderiam indagar o por quê de falarmos
tanto em proteção à infância e à maternidade quan
do, em verdade, o objeto desta proposição legislativa
é a licença-paternidade.

Enganam-se os que porventura pensam que a
licença-paternidade é um direito do pai, não, definiti
vamente não. Esse direito social é voltado, precipua
mente, para a mãe e para a criança.

Além de tudo isso, comete-se ao pai diversas
obrigações, inclusive de ordem civil, como a provi
dência de documentos, cujo desempenho cobra, so
bretudo, dispêndio de tempo.

Esse quadro fica ainda mais complicado no
caso de nascimento ou adoção de mais de um filho,
simultaneamente. As dificuldades multiplicam-se.

Portanto, faz-se necessária a concessão de 5
(cinco) e 15 (quinze) dias de licença-paternidade, nos
casos de nascimento ou adoção de um ou mais de
um filho, respectivamente.

É importante, também, estabelecer limite tem
poral para formalização da própria licença em ques
tão, razão pela qual entendemos que o pai deva co
municar o nascimento ou a adoção no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a ocorrência desses
eventos, junto ao seu empregador.

Essas as considerações que submetemos à
elevada apreciação de nossos ilustres Pares, para
ver a presente iniciativa transformada em lei, por ser,
antes, uma questão de justiça.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Dr. Hélio.

PROJETO DE LEI N2 2.199, DE 1999
(Do Sr. José Carlos Vieira)

Acrescenta parágrafo ao art. 41 da
Lei n2 9.615, de 24 de março de 1998, que
"Institui normas gerais sobre desporto e
dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 41 da Lei n2 9.615, de 24 de março

de 1998 fica acrescido de um terceiro parágrafo, com
a seguinte redação:



Justificação

A alteração proposta no artigo 10 da legislação
atual visa adequar os valores pecuniários que deixam
de ser auferidos pela categoria dos pescadores, por
imposição legal, nos períodos de defeso para preser
vação de espécie. Na Europa, estas paralisações
compulsórias, impostas pelo Estado, beneficiam não
só a categoria, mas também aos respectivos proprie
tários das embarcações, pois há um valor em moeda,
no intuito de reduzir os esforços de pesca a níveis
compatrveis para controle do estoque de espécies.

Estes fundamentais instrumentos sociais, ne
cessariamente, devem estar amalgamados a progra
mas de qualificação e requalificação profissional,
bem como, a políticas de educaçliio ambiental e pre
servação de estoques pesqueiros, envolvendo o seg
mento e familiares.

Na proposta de alteração do artigo 20
, item I, da

Lei 8.287/91, considera-se, a propósito, o fato de que
o pescador profissional que não tenha registro de 3
anos, não se acha na condiçao de beneficiário da me
dida. Esta situaçliio é, no mínimo, conflitante com os
propósitos de tratamento isonômico constitucional
ajustado à prática de melhor justiça social, uma vez
que os trabalhadores urbanos com 6 meses de traba
lho têm direito ao seguro desemprego.

Por esta razão, reduzimos o prazo do registro
profissional do Ibama para um ano de antecedência à
solicitação do seguro desemprego. José Carlos Viei
ra, Deputado Federal, PFL/SC.

PROJETO DE LEI N° 2.201 DE 1999
(Do Sr. José Carlos Vieira)

Estabelece normas para a destina
ção final de embalagens e dá outras pro
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 As empresas produtoras e distribuidoras

são responsáveis pela destinação final ambiental
mente adequada das embalagens utilizadas para co
mercializaçliio de seus produtos.
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"Art. 41. "Para se habilitar ao beneffcio, o pescador deve-
............................................................ rá apresentar ao órgão competente do Ministério do

Trabalho,
I - certidão do registro de pescador profissional

no Ibama, emitida, no mfnimo, com um ano de ante
cedência, ao seguro desemprego requerido."

Artigo 30 Revogam-se as disposições em con
trário. José Carlos Vieira, Deputado Federal,
PFLlSC.

§ 30 A participação em seleção representativa
local ou estadual é privativa de atleta que, no ato de
sua inscrição, comprove estar residindo no respecti
vo Municlpio ou Estado há mais de um ano e, no
caso de seleção nacional, de atleta que seja brasile
iro nato ou naturalizado."

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

Justificação

O objetivo deste projeto de lei é impedir que, na
véspera de tomeios e campeonatos, haja "enxertos"
de última hora, com a única finalidade de tumultuar
esses eventos e, forçando vitórias, promover dirigen
tes de clube.

De fato, o esporte de competição é reconheci
damente um importante fator de integração social, de
identificação nacional e de prestrgio internacional.
Qualquer que seja o seu nfvel, seleções mobilizam
vontades, despertam sentimentos de orgulho pátrio,
unem corações e mentes, reforçam a auto-estima da
população. Por isso mesmo, sua composição não
pode ser um vale-tudo, onde assegurar a vitória a
qualquer custo e preço passa a ser mais importante
que o respeito ao adversário e o resultado eticamente
confiável.

Conto, pois, com o apoio de meus pares para
sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado José Carlos Vieira.

PROJETO DE LEI N° 2.200/99
(Altera os artigos 10 e 20

, item I da
Lei nO 8.287, de 20 de dezembro de 1991)

Artigo 1°O artigo 1°da Lei nO 8.287, de 20 de de
zembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte re
daçliio:

"O pescador profissional que exerça as suas ati
vidades de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, sem contratação de ter
ceiros, fará jus ao beneffcio de seguro-desemprego,
no valor de dois salários mfnimos mensal, durante o
perlodo de proibição de atividade pesqueira para a
preservação da espécie."

Art. 20 O artigo 20 item I da Lei nO 8.278, de 20 de
dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:



Art. 10. Sem prejuízo da responsabilização por
danos ambientais causados pelas embalagens plásti
cas de seus produtos, a infração aos artigos desta lei
sujeita as empresas a uma ou mais das seguintes
sanções, aplicadas pelos órgãos competentes inte
grantes do Sisnama:

I - multa, nos valores previstos na re
gulamentação desta lei;

11 - interdição;
11I - suspensão ou cassação de licen

ça ambiental.

Art. 11. As empresas de que trata o art. 1° e as
recicladoras ou terceirizadas para tal finalidade pode
rão lançar a crédito o ICMS e o IPI devido a recompra,
em sua totalidade, quando contribufrem com pelo me
nos 50% (cinqOenta por cento) deste valor aos munic/
pios onde se realizar a coleta seletiva dos resíduos.

Art. 12. Ficam obrigados aos usuários dos siste
mas de coleta e transporte a dispor o res/duo para cole
tLem acondicionamento adequado e ao local acess/vel.

Parágrafo 1°O Munic/pio poderá fixar a obriga
toriedade de seleção dos res/duos nos próprios domi
cllios e estabelecimentos outros, indicando as condi
ções de disposição para coleta.
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Parágrafo único: Considera-se destinação fina/ Art. 7° As empresas de que trata o art. 1° aplica-
ambientalmente adequada, para os efeitos desta lei: rão 5% de suas verbas publicitárias e privilegiarão em

I - a utilização das embalagens em processo de sua veiculação publicitária a divulgação de mensa-
reciclagem, com vistas à fabricação de embalagens gens educativas objetivando:
novas ou a outro uso econOmico; I - combater o lançamento de lixo urbano em

" - a reutilização das embalagens respeitadas corpos d'água;
as vedações e restrições estabelecidas pelos órgãos 11 - informar sobre os locais de coleta;
federais competentes da área de saúde. 111- estimular a coleta das embalagens para re-

Art. 2° Para os efeitos desta lei entende-se ciclagem.
como embalagem os materiais de qualquer natureza Art. ao É proibida a referência à condição de
para empacotamento, acondicionamento, proteção, descartabilidade das embalagens na rotulagem ou
manuseio, envio e apresentação de produto, devida- veiculação publicitária por qualquer meio de comuni-
mente processados, incluindo as sacolas, caixas, far- cação.
dos e similares, para agrupamento e ou transportes Parágrafo 1° A embalagem deverá conter infor-
dos produtos. maçOes sobre a condição não retornável e reciclável

Art. 3° As empresas de que trata o art. 1° esta- da mesma bem como sobre a proibição de seu des-
belecerão e manterão procedimentos para a recom- carte no solo, corpos d'água ou qualquer outro lugar
pra de embalagens após o uso do produto pelos con- não previsto pelo órgão municipal competente de Iim-
sumidores, para atendimento ao índice mínimo de re- peza pública.
ciclagem de 70% no ano de 2005. Parágrafo 2° As empresas de que trata o art. 1°

Parágrafo primeiro: Os Indices atuais de recicla- terão o prazo de um ano, a partir da publicação desta
gem deverão ser incrementados até atingirem 70% lei, para adequarem seus produtos ao disposto no pa-
no ano 2005, atendendo a acréscimos anuais conse- rágrafo anterior.
cutivos equivalentes, no mínimo, a décima parte da Art. 9° É proibido o descarte de lixo no soJo, em
diferença entre estes e aquele valor, constantes em corpos d'água ou em qualquer outro local não previs-
plano aprovado pelo órgão competente do SISNAMA to pelo órgão municipal competente de limpeza públi-
(Sistema Nacional de Meio Ambiente). ca.

Parágrafo Segundo: As embalagens retornáve
is podem ser computadas para efeito de atendimento
aos Indices estipulados neste artigo.

Parágrafo Terceiro: As empresas distribuidoras
ficarão dispensadas de atender aos índices previstos
quando o produtor ou distribuidor anterior na cadeia
de vendas apresentar certificado do órgão competen-
te SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente)
de cumprimento a estes parâmetros para cada produ-
to.

Art. 4° No processo de licenciamento ambiental
das empresas de que trata o Art. 1°, condicionar-se-á
a obtenção da licença, ou sua renovação, à manuten
ção de centros de recompra de embalagens ou à con
tratação de terceiros para prestação de serviços de
recompra e reciclagem com a finalidade de assegurar
o cumprimento das determinações desta lei.

Art. 5° Os plásticos reciclados só poderão ser
utilizados na fabricação de embalagens para alimen
tos com autorização especifica e especial dos órgãos
federais competentes.

Art. 6° A partir de um ano da publicação desta
lei, fica proibida utilização de materiais em uma em
balagem que inviabilizem a sua reciclagem.



rio.
Sala de Sessões, 8 de dezembro de 1999. 

Deputado José Carlos Vieira (PFLlSC)

Justificação

Tramitam no Congresso Nacional vários proje
tos de lei que visam regular a produção e utilização de
embalagens descartáveis, inclusive o PL nO 2.272/96
de autoria deste deputado. Neles, há a preocupação
que já orientou a legislação de países da Europa e
América do Norte em responder aos princípios da
preservação ambiental: reduzir, reutilizar e reciclar.
Embalagens maiores reduzem o total de embalagens
para um mesmo produto; embalagens menos espes
sas e mais simples reduzem os custos também do
transporte do lixo, o volume dos aterros sanitários e
os gastos com energia para transformar o resíduo.

A reutilização, por sua vez, precede a reciclagem,
pois quem reutiliza poupa não só a matéria-prima como a
energia.

Sabe-se que o Brasil carece urgentemente de
uma legislação ampla que crie uma política para o tra
tamento de resrduos no país, desde a coleta até a
destinação final adequada ambientalmente. Há o pro
jeto de lei do Deputado Fábio Feldman, PL N°
3.333/92, que no entanto, devido a sua complexida
de, tem sofrido o retardamento que via de regra ocor
re com matérias de semelhante envergadura.

O projeto que apresentamos, embora se consti
tua em uma parte da solução, pode ser uma oportuni
dade para implementarmos um avanço, de imediato,
no aspecto particular da destinação adequada das
embalagens, pois concordamos que elas se constitu
em em grande componente de volume de resíduos e
causa altamente substancial da poluição ambiental.

Preocupa-nos, por exemplo, a abrangência de
projetos como o do Senador Carlos Bezerra ou do
Deputado Fernando Gabeira, porquanto tratam ex
clusivamente das embalagens plásticas, embora te
nham nos baseado neles para propor uma solução
mais ampla.

De um lado entendemos que a poluição se es
tende de igual forma danosa não só pelas embala
gens plásticas, mas também através das embalagens
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Parágrafo 2° O Municlpio dará ampla publicida- de vidro, metal, papel, papelão ou mistos. De outro
de das disposições do sistem~ ~e coleta e transporte lado temos acompanhado a dificuldade de viabiliza-
dos resíduos domiciliares. ção de coleta seletiva e em muitos municípios seria

Art. 13. O Poder Execu( 1/0 regulamentará esta inviabilizada a coleta apenas dos plásticos. Acredita-
lei no prazo de noventa dias r a sua publicação. mos que o projeto ganha o aspecto ambiental e eco-

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua nOmico se estendermos sua normatização as emba-
publicação. lagens de forma mais ampla e geral.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrá- Por esses motivos é que prqpomos o projeto
que comentaremos a seguir, além de nos permitirmos
introduzir algumas inovações e ampliarmos a abran
gência do tema.

No artigo 1° definimos, como responsáveis pela
destinação final ambientalmente adequada, todas as
empresas produtoras e distribuidoras das embalagens
utilizadas e não apenas as que utilizam o plástico.

O artigo 2°, que define embalagem, tem a finali
dade de esclarecer a abrangência do termo que vai
desde a utilização de sacolas, caixas, fardos, incluin
do todo e qualquer material para empacotamento,
acondicionamento, proteção, manuseio, envio e
apresentação do produto final.

Preferimos estabelecer metas em termos de re
ciclagem ao invés de metas para recompra de emba
lagens, como figura em outros projetos. Para tanto fi
zemos um amplo estudo da reciclagem em termos do
Brasil e do mundo, bem como da legislação atual que
disciplina a matéria em outros parses, sempre sem
perder de vista as condicionantes socioeconOmicas
de nosso Pais.

Com base em relatório do CEMPRE - Compro
misso Empresarial para Reciclagem, podemos verifi
car que no Brasil o Indice de reciclagem de latas de
alumínio para bebidas gaseificadas foi de 61,3% em
1996, registrando um declínio de 1,5 pontos percen
tuais se comparado ao índice do ano de 1995.

A lata de alumínio é o material reciclável mais
valioso. Com a evolução tecnológica, já é possível
que uma latinha de bebida seja colocada na prateleira
do supermercado, vendida, consumida, reciclada,
transformada em nova lata, envasada, vendida e no
vamente exposta na prateleira em apenas 41 dias.

Segundo outros dados, em 1994, cerca de 44%
dos papéis consumidos no Brasil pertenciam a cate
goria embalagem. O consumo de papéis se concen
tra nas regiões Sul e Sudeste, com a identificação de
ilhas de consumo em outras regiões. Dessa forma a
taxa de recuperação de papéis nessas duas regiões é
bem maior do que a apontada nas estatrsticas para o
Brasil. A falta de um parque industrial de fabricação
de papel reciclado nas proximidades das chamadas
"ilhas" de consumo torna economicamente questio
nável a recuperação dos papéis nelas descartados.



!Aluminio 50% reciclagem
!Papel/Papeão 30%
!Plástico 65%
lAço 30%
IGarrafas de vidro 50%
ioutros vidros 95%1

5S% de recuperação

Como colocamos anteriormente, para atender
ao estabelecimento de metas razoáveis em termos
de Brasil, introduzimos no artigo 30 que as empresas
definidas no artigo 10

, sendo responsáveis pela re
compra das embalagens, devam atingir indices cres
centes de reciclagem, ano a ano, incrementados até
o patamar desejável de 70% no ano de 2005. Cada
empresa e setor deve apresentar um plano de recom
pra e reciclagem ao órgão competente do Sisnama
para atendimento do art. 40

• Os artigos subseqüentes
deste projeto de lei tiveram o seguinte tratamento:

a) O artigo 30 condiciona a obtenção
de licença de funcionamento, ou sua reno
vação, a manutenção de cotas de recompra
ou reciclagem;

b) O artigo 4°, prevê que os plástlc(
reciclados só poderão ser utilizados na f. .
bricação de alimentos com autorização es
pecifica e especial dos órgãos federais com
petentes;

c) O artigo 5° impede que qualquer
material possa inviabilizar a reciclagem
quando incluido em uma embalagem;

d) O artigo 6° exige 5% do valor das
verbas de veiculação publicitária para men
sagens educativas indicando que estas de
vem ser privilegiadas, objetivando o comba
te a poluição, estimulando e informando lo
cais de coleta seletiva do lixo;

e) A referência, a condição d descar
tabilidade das embalagens fic<=' )roibida,
como forma de não estimular a pUluição, no
artigo 7°, bem como nos parágrafos se exi
ge a apresentação da condição de não re
tornável e reciclável e a proibição de des
carte no solo, corpos d'água ou qualquer lo
cai não previsto pelo órgão municipal com
petente de limpeza pública, além de fixar
mos o prazo de um ano para, a partir da pu
blicação desta lei, as empresas adequarem
seus produtos a estas disposições;

f) O artigo 11 trata de um incentivo
reciclagem, ao permitir que as empresas é

~=~~- ~Ja,:~-l~~~~!ia5O~40:Q:: i
0,5 a 2 DM reciclagem reCiclagem ireCiclagem I
para recida- metais 50%: 60% no ano i
gem abaixo reciclagem !2000 :
de 72% Plásticos IVidro 80% I

40% recicla- iPapellPape- !
gem :tão 60% .
ou ecotaxas iPlástico 50% :
de 20 IMetais 75% i
Li a 100 Li!
Mais 100 Lii
por pacote.

1.•••••__ ....••_••_._. Jªl?tico.....__._.... __ . _
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Já o consumo de embalagens de vidro no Brasil é ._J~~!~_~ Unido. S~_~ç!ª_ _
de cinco quilos por habitante/ano, pouco mais que na
Turquia e a longe distância de França, a campeã euro
péia, com 65 quilos per capita. O Brasil recicla um terço
de todo os vidros de embalagens que produz.

Em 1996 a média de reciclagem dos vidros foi
de 35,09%. Do total de 1,1 milhão de toneladas de
material fundido nos fornos, 3S0 mil toneladas vieram
do caco de vidro, sendo que uma parte desse caco
provém das próprias vidrarias.

O Brasil produz em média SOO mil toneladas de
embalagens de vidro por ano, usando cerca de um quar
to de matéria-prima reciclada em forma de cacos.

O setor de plástico recicla 15% dos plásticos ri
gidos e filme consumidos no Brasil, que representam
3% do volume de lixo urbano das principais capitais
do País. Deste total, 60% resultam de residuos indus
triais e 40% do lixo urbano.

O total de resina PET produzida no Brasil em
1996 foi de 105 mil toneladas sendo que 21 % foi reci
clada, totalizando 22 mil toneladas.

A seguir dados de reciclagem de alguns paises,
incluindo a observação sobre a adoção de ecotaxas,
ou seja, uma taxa sobre o produto para uso do gover
no na recuperação ou reciclagem:

I ;
i Bélgica Dinamarca Finlândia Fran a I

1

30% em 1997 100% retomá- 70% a 92% 75% paa20031
a 50% ~m vel pI bebidas retornáveis de~i

12001 de re~- p/bebidas do lixo. Taxal

I

c1agem, maIs 25FFrron.. Del
ecotaxas ixo oomerdaI e:

i1dusIriaII
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que trata o artigo 1°e as recicladoras ou ter
ceirizadas para tal atividade, possam lançar
a crédito o ICMS e o IPI devido a recompra,
em sua totalidade, quando contribuírem com
pelo menos 50% deste valor aos municípios
onde se realiza a coleta seletiva dos resídu
os;

g) Adicionamos ainda artigo 12 que
obriga aos usuários do sistema de coleta e
transporte, a dispor os resíduos em acondi
cionamento adequado e local acessível, po
dendo o município fixar obrigatoriedade de
seleção de resíduo, dando, neste caso, am
pla publicidade dos dispositivos do sistema.

Em resumo, além de adotarmos uma política
para todo tipo de embalagens, não fixamos as exi
gências de preços mínimos incompatíveis com as
regras de mercado, aumentos de impostos e exigên
cias que entendemos desnecessárias, introduzindo
incentivos a recuperação e reciclagem das embala
gens em geral.

O projeto busca estabelecer metas para a recu
peração e reciclagem de embalagens, mormente por
que estas já causam índices insuportáveis de polui
ção ao meio ambiente, e propomos sua aprovação
nos termos que apresentamos para ampliar a abran
gência da despoluição, garantindo a viabilidade da
coleta seletiva dos resíduos e equalizando as exigên
cias que recaiam apenas sobre as embalagens e gar
rafas plásticas. - Deputado José Carlos Vieira
(PFUSC).

PROJETO DE LEI N° 2.202, DE 1999
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre os Conselhos Federal
.Et ~egionais de Enfermagem e dá outras
providências.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O Conselho Federal de Enfermagem 

COFEN e os Conselho Regionais de Enfermagem 
COREN constituem, em seu conjunto, um serviço pú
blico não governamental, dotados de personalidade
jurídica e forma federativa. "

Parágrafo único. O Conselho Federal de Enfer
magem e os Conselhos Regionais de Enfermagem,
por constituírem serviço público, gozam de imunidade
total, em relação aos seus bens, rendas e serviços.

Art. 2° O Conselho Federal de Enfermagem e os
Conselhos Regíonais de Enfermagem são órgãos de
representação, disciplina, defesa e fiscalização da

Enfermagem, em prol da sociedade, funcionando
como órgãos consultivos do Governo.

Art. 3° O Conselho Federal de Enfermagem, ao
qual ficam subordinados os Conselhos Regionais de
Enfermagem, terá jurisdição em todo o território naci
onal e sede no Rio de Janeiro.

Parágrafo único. Haverá um Conselho Regional
de Enfermagem em cada capital dos Estados Brasile-
iros e no Distrito FederaL - .

Art. 4° O número de Conselheiros do Conselho
Federal de Enfermagem, será de, no mínimo 9 (nove)
membros efetivos, e igual número de suplentes, to
dos de nacionalidade brasileira, e em pleno exercício
de suas atividades.profissionais, obedecendo a se
güinte proporcionalidade respectivamente para os Con
selheiros efetivos .e suplentes: 2 (dois) Técnicos de
Enfermagem; 2 (dois) AuXiliares de-Enfermagem, sendo
o número restante, complementado por enfermeiros.

Parágrafo único. A Diretoria do Conselho Federal
de Enfermagem é composta de 1 (um) Presidente; 1

.(um} Vice-Presidente; 1 (um) 1° Secretário; 1 (um) 2°
Secretário; 1 (um) 1° Tesoureiro e 1 (um) 2° Tesourei
ro.

Art. 5° Compete ao Conselho Federal de Enfer
magem:

1-aprovar seu Regimento e o dos Conselheiros
Regionais de Enfermagem;

/I - instalar os Conselhos Regionais de Enfer
magem;

/11- elaborar os Códigos de Processo t:tico e de
t:tica da Enfermagem, e alterá-los, quando necessá
rio.

IV - baixar provimentos e expedir instruções,
para uniformidade de procedimento e bom funciona
mento dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

V - dirimir as dúvidas suscitadas pelos Conse-
lho Regionais deEnfermagem; ._

VI - apreciar, em grau de recurso, os atos prati
cados pelos Conselhos Regionais de Enfermagem;

VII - instituir o modelo das carteiras e cédulas
de identidades e insígnias da profissão;

VIII- homologar, suprir ou anular atos dos Con
selhos Regionais de Enfermagem;

IX- aprovar anualmente as contas, o relatório, o
balanço e a proposta orçamentária dos Conselhos de
Enfermagem, remetendo-os às instituições compe
tentes;

X - promover eventos e campanhas, objetivan
do o aperfeiçoamento profissional.

XI - elaborar e divulgar relatórios;
XII - registrar trtulos;



§ 3° A Diretoria dos Conselhos Regionais de
Enfermagem será composta de: 1 (um) Presidente, 1
(um) Secretário e 1 (um) Tesoureiro, admitida a cria
ção dos cargos de Vice-Presidente, 2° Secretário e 2°
Tesoureiro, para os Conselhos, com 9 (nove), ou mais
membros efetivos.

Art. 9° Os candidatos a conselheiros e respecti
vos suplentes ao Conselho Federal de Enfermagem e
Conselhos Regionais de Enfermagem serão eleitos
em pleitos diretos, por meio de voto pessoal, secreto
e obrigatório dos profissionais de Enfermagem devi
damente habilitados, para mandato de 4 (quatro)
anos.

Parágrafo único. Ao eleitor que, sem causa jus
ta, deixar de votar nas eleições referidas neste artigo,
será aplicada, pelos Conselhos Regionais de Enfer
magem, multa em importância correspondente ao va
lor da anuidade do exercicio em curso.

Art. 10. Compete aos Conselhos Regionais de
Enfermagem:

I '- deliberar sobre inscrição no Conselho e seu
cancelamento;
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XIII' - éónceder prêmios por estudoscientfficos I - 22% sobre toda a arrecadação dos Conse-
e de interesse da profissão. lhos Regionais de Enfermagem, até 6.000 (seis mil)

XIV - baixar provimentos em caso de inscrição inscritos; -
especial; li - 25% sobre a arrecadação dos Conselhos

XV - resolver casos omissos da Lei do Exerclcio Regionais de Enfermagem, acima de 6.000 (seis mil)
Profissional, do Código de ~tica e demais dispositivos inscritos;
legais da profissão; 111- doações e legados;

XVI - determinar parémetros para provisão do IV - subvenções oficiais;
pessoal de Enfermagem; V - rendas eventuais;

XVII - O Conselho Federal de Enfermagem de- VI - juros e receitas patrimoniais.
verá ser obrigatoriamente chamado a pa~i~ipar de to- Parágrafo único. Os Conselhos Regionais de
das as fases do pro~s~ de concurso publico, de~de Enfermagem repassarão ao Conselho Federal de
a elaboração dos editais até homologaç~o e publlca- Enfermagem, no prazomáximo de até 4 (quatro) dias
ção dos resultados, se~pre q~e os ref~n~os concur- úteis, a contar do efetivo recebimento, o percentual
S?S forem de ~brangêncla nacional e eXigirem conhe- devido ao Cofen, estabelecido neste artigo.
cimentos téCniCOS de Enfermagem; Art 80 O C Ih R . . d E 4'. . s onse os eglonals e nlermagem

XVIII - fixar as multas a serem aplicadas pelos serão instàlados com um mlnimo de 5 (cinco) e o má-
Conselhos de Enfermagem; ximo de 25 (vinte e cinco) membros, com igual núme-

XIX - deliberar sobre honorários profissionais; ro de suplentes, todos de nacionalidade brasileira.
XX - normatizar e disciplinar o exercicio profis- § 1° A proporcionalidade dos membros dos

sional da enfermagem; Conselhos Regionais de Enfermagem será de 3/5
XXI- efetuar o registro profissional, através de (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de

cadastro nacional; Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
XXII- celebrar convênios e acordos com institu- § 2° O número de membros dos Conselhos Re-

ições públicas e privadas; gionais de Enfermagem será sempre impar, e sua fi-
XXIII- exercer as demais atribuições que lhe fo- xação será feita pelo Conselho Federal de Enferma-

rem conferidas por Lei. gem, em proporção ao número de profissionais inscri-

Art. 6° O cargo de Conselheiro Federal ou Regio- tos.
nal, é de exercicio gratuito, sendo considerado de
prestação de serviço público relevante, inclusive para
fins de disponibilidade e aposentadoria.

§ 1o~ garantido a todos Conselheiros, a estabili
dade no emprego, enquanto perdurar seu mandato.

§ 2° A extinção ou perda do mandato de mem
bro do Conselho Federal de Enfermagem, ocorrerá:

I - por renúncia;
11 - por superveniência de causa de que resulte

a inabilitação da profissão;

11I - por condenação penal, em virtude de sen
tença transitada em julgado;

IV - por demissão de cargo, função ou empre
go, relacionada à prática de ato de improbidade na
administração pública ou privada, em virtude de sen
tença transitada em julgado;

V - por falta de decoro, conduta incompativel
com a dignidade do Órgão, ou infração disciplinar de
vidamente apurada e julgada pelo plenário.

Art. 7° A receita do Conselho Federal de Enfer
magem será constituida de:



§ 10 Cabe ao Conselho Regional de Enferma
gem aplicar as penalidades referidas nos incisos aci
ma, cabendo recurso voluntário ao Conselho Federal
de Enfermagem, no prazo máximo de até 10 (dez)
dias após ciência da penalidade.

§ 20 O valor das multas, bem como as infrações
aplicáveis nas penalidades contidas no caput deste
artigo, serão disciplinadas pelo Conselho de Enfer
magem.

Art. 13. Para o exercício da profissão, é obriga
tória a inscrição nos Conselhos Regionais de Enfer
magem, e o pagamento da respectiva anuidade,
constituindo infração disciplinar a falta de pagamento
dessa contribuição parafiscal.

Parágrafo único. Sem prejuízo das penas disci
plinares previstas nesta lei, exercício ilegal da profis
são será punido na forma do Código Penal, art. 282.
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11 - normatizar e fiscalizar o exercício profissio- XXI - organizar e prever funcionamento das
nal, observadas as disposições gerais do Conselho subseções sob sua jurisdição;
Federal de Enfermagem; XXII - os Conselhos Regionais de Enfermagem

11I - fazer executar as instruções e provimentos serão obrigatoriamente chamados a participarem de
do Conselho Federal de Enfermagem; todas as fases do processo de concurso público, des-

IV - manter atualizada a inscrição dos profissio- de a elaboração dos editais até a homologação e pu-
nais, com exercício na respectiva jurisdição; blicação dos resultados, sempre que os referidos

V - decidir sobre os assuntos atinentes à ética concursos forem na jurisdição dos mesmos e exigi-
rem conhecimentos técnicos de Enfermagem;profissional, impondo as penalidades cabíveis;

XXIII - é fácultado ao Coren promover convênios
VI- elaborar sua proposta orçamentária anual e com órgãos fiscalizatórios oficiais e realizar fiscaliza-

o projeto de seu regimento interno e submetê-lo à ção conjunta;

aprovação do Conselho Federal de Enfermagem; XXIV _ exercer as demais atribuições que lhes
VII - expedir a carteira e cédula profissional, in- forem conferidas pelo Conselho Federal de Enferma-

dispensável ao exercício da profissão; gemo

VIII- zelar pelo bom conceito da profissão e dos Art. 11. O Conselho Federal de Enfermagem e
que a exerçam; os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão re-

IX - elaborar e divulgar relatórios anuais de unir-se ordinariamente uma vez, mensalmente, res-
seus trabalhos e a relação dos profissionais inscritos; peitadas as condições orçamentária e financeira.

X - propor ao Conselho Federal de Enferma- Parágrafo único. Haverá perda automática de
gem medidas visando a melhoria do exercício profis- mandato do Conselheiro que, sem justificativa aceita
sional; pelo Plenário, faltar 3 (três) reuniões.

XI- fixar o valor da anuidade, taxas e serviços, Art. 12. Aos infratores da legislação profissional
submetendo-os ao Conselho Federal de Enferma- e do Código de Ética da Enfermagem serão aplicadas
gem para homologação; as seguintes penalidades:

XII - apresentar sua prestação de contas ao I - advertência por escrito;
Conselho Federal de Enfermagem até 30 (trinta) de 11 _ multa pecuniária;
janeiro do ano subseqüente à mesma; 11I _ censura pública;

XIII- sugerir, participar, sempre que solicitado, IV _ prestação de serviço gratuito à comunida-
da elaboração, das medidas emitidas pelo Conselho de, por um período máximo de até 6 (seis) meses;
Federal de Enfermagem; V_ suspensão do exercicio profissional por pra-

XIV - exigir registro das empresas, no Conselho zo não superior a 12 (doze) meses;
Federal de Enfermagem, quando as mesmas tenham VI _ cassação do direito ao exercício profissio-
profissionais de enfermagem em seus quadros fun- Ina.
cionais;'

XV - aplicar multas às empresas que possuam
profissionais de enfermagem em seus quadros funcionai~s,

desde que nelas não sejam respeitadas as normas le
gais;

XVI - julgar e decidir os processos de infração
da presente lei;

XVII - funcionar como órgão administrativo, de
liberativo, normativo, contencioso, supervisor e disci
plinador;

XVIII - realizar eventos para aprimoramento
das ações de Enfermagem;

XIX - defender o livre o exercicio do enfermeiro
como profissional liberal e a respectiva autonomia
técnica;

XX - autogerir-se administrativa e financeira
mente;



I) CÓDIGO PENAL

CAPiTULO 111
Dos Crimes Contra a Saúde Pública

Exercício ilegal da medicina, arte
dentãria ou farmacêutica

TITULO VIII
Dos Crimes Contra a Saúde

Publica
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Art. 14. Será cancelada a inscrição profissional de cartório, onde fiscalização do exercício profissio-
após 2 (dois) anos de débito. nal de Enfermagem, Iimíta-se em saber se o profissio-

Parágrafo único. Para garantia da reinscrição, o nal está ou não registrado no Conselho e em dia com
profissional deverá quitar a dívida existente, assim as suas anuidades.
como os valores inerentes à nova inscrição. Ora, não é esta a finalidade de uma entidade

Art. 15. As instituições de saúde pública e priva- normatizadora e disciplinadora do exercício profissio-
das fornecerão equipamentos de proteção individual nal, pois a conjuntura atual exige muito mais dos diri-
e coletiva aos exercentes da Enfermagem, conforme gentes classistas, do que cuidar de registro profissio-
normas de segurança do trabalho. nal. É fundamental, sim, que existam mecanismos le-

Art. 16. Na estrutura dos serviços de Enferma- gais que viabilizem a defesa de direitos dos profissio-
gem das instituições civis e militares, serão garanti- nais de Enfermagem.
dos o exercício profissional das categorias de Enfer- Verdadeiros absurdos ocorrem na atual Lei nO
magem regulamentadas em lei. 5.905/73, tais como a limitação do poder dos Conse-

Art. 17. O Conselho Federal de Enfermagem e lhos de Enfermagem; a eleição para o Conselho Fe-
os Conselhos Regionais de Enfermagem terão tabela deral de Enfermagem, ainda processada no Colégio
própria de pessoal regida pela Consolidação das Leis Eleitoral; a vedação da participação dos técnicos e
Trabalhistas. auxiliares de Enfermagem no Plenário do Conselho

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua Federal de Enfermagem. Estas duas categorias, so-
publicação, revogando as disposições em contrário, madas, representam, cerca de 75% do contingente
em particular a Lei nO 5.905/73. dos profissionais de Enfermagem.

Justificação É importante ressaltar que o projeto agora apre-
sentado nasceu do anseio da categoria, única no sis-

Este projeto de lei resgata com justiça o PL nO tema de saúde brasileiro que permanece 24 horas ao
3.795/93, de autoria do ex-Deputado Carlos Lupi lado do paciente. É resultado de oito seminários re-
(PDT-RJ), que foi arquivado nesta Casa, em virtude gionais, onde houve a participação do Sistema Co-
de não reeleição do mesmo. fen/Coren, de todas as entidades sindicais e culturais

Mister ressaltar, que na ocasião da apresenta- de Enfermagem e instituições de ensino, além dos
ção do PL nO 3.795/93, o ex-deputado participou dos profissionais que militam na profissão. As conclusões
seminários nacionais, organizados pelo sistema Co- dessas fases foram debatidas em dois seminários na-
fen/Coren, quando houve por parte daquela autar- cíonais, com a presença dos diversos segmentos re-
quia, debates diversos, envolvendo os diversos seg- presentativos da profissão.
mentos e entidades classistas, representativas da Por todos esses motivos, apresento este projeto
profissão, tendo na ocasião o nobre parlamentar de lei, certo de que o mesmo será aprovado pelo Con-
atendido plenamente aos anseios resultantes de tais gresso Nacional.

trabalhos, apresentando o PL, na forma como apro- Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. _
vado pelos profissionais presentes.

A Lei nO 5.905, sancionada em 12-7-73 dispõe Deputado José Carlos Coutinho.

sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
de Enfermagem e dá outras providências. Nela, os
Conselhos de Enfermagem, a exemplo de outros ór
gãos de fiscalização do exercício profissional são
considerados autarquia federal e têm como objetivo
principal fiscalizar o exercício da Enfermagem em
todo o território brasileiro.

Ocorre que o Brasil, no ano de 1973, vivia sob o
domínio de uma ditadura militar, que durante quase
20 anos impediu o pleno exercício da democracia.
Portanto, uma lei sancionada naquela época, certa
mente espelhava o regime dominante na ocasião. Em
particular, no que tange ao Conselho Federal de
Enfermagem, limitou-o nas atividades para o qual
fora criado, transformando-o, em síntese, num gran-



11) LEI N° 5.905, DE 12 DE JULHO DE 1973

Dispõe sobre a criação dos Conse
lhos Federal e Regionais de Enfermagem
e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° São criados o Conselho Federal de

Enfermagem (COFEN) e os Con~elhos Regionais de
Enfermagem (COREN), constituindo em seu conjunto
uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social.

Art. 2° O Conselho Federal e os Conselhos Re
gionais são órgãos disciplinadores do exercicio da
profissão de enfermeiro e das demais profissões
compreendidas nos serviços de enfermagem.

Art. 3° O Conselho Federal, ao qual ficam subor
dinados os Conselhos Regionais, terá jurisdição em
todo o território nacional e sede na Capital da Repú
blica.

Art. 4° Haverá um Conselho Regional em cada
estado e território, com sede na respectiva capital, e
no Distrito Federal.

Parágrafo único. O Conselho Federal poderá,
quando o número de profissionais habilitados na uni
dade for inferior a cinqüenta, determinar a formação
de regiões, compreendendo mais de uma unidade.

Art. 5° O Conselho Federal terá nove membros
efetivos e igual número de suplentes, de nacionalida
de brasileira, e portadores de diploma de curso de
Enfermagem de nlvel superior.

Art. 6° Os membros do Conselho Federal e res
pectivos suplentes serão eleitos por maioria de votos,
em escrutlnio secreto, na Assembléia dos Delegados
Regionais.

Art. 7° O Conselho Federal elegerá dentre seus
membros, em sua primeira reunião, o Presidente, o
Vice-Presidente, o Primeiro e o Segundo Secretários
e o Primeiro e o Segundo Tesoureiros.

Art. 8° Compete ao Conselho Federal:
I - aprovar seu regime interno e os dos Conse

lhos Regionais;
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Art. 282. Exercer, ainda que a trtulo gratuito, a 11 - instalar os Conselhos Regionais;
profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem 111 - elaborar o Código de Deontologia de Enfer-
autorização legal ou exercendo-lhe os limites: magem e alterá-lo, quando necessário, ouvidos os

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) Conselhos Regionais;
anos. IV - baixar provimentos e expedir instruções,

Parágrafo único. Se o crime é praticado com o para uniformidade de procedimento e bom funciona-
fim de lucro, aplica-se também multa. mento dos Conselhos Regionais;

..... V - dirimir as dúvidas suscitadas pelos Conse-
lhos Regionais;

VI - apreciar, em grau de recurso, as decisões
dos Conselheiros Regionais;

VII- instituir o modelo das carteiras profissiona
is de identidade e as inslgnias da profissão;

VIII- homologar, suprir ou anular atos dos Con
selhos Regionais;

IX - aprovar anualmente as contas e a proposta
orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos
competentes;

X - promover estudos e campanhas para aper
feiçoamento profissional;

XI - publicar relatórios anuais de seus traba
lhos;

XII- convocar e realizar as eleições para sua di
retoria;

XIII - exercer as demais atribuições que lhe fo
rem conferidas por lei.

Art. 9° O mandato dos membros do Conselho
Federal será honorifico e terá a duração de três anos,
admitida uma reeleição.

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfer
magem será constitulda de:

1- um quarto da taxa de expedição das carteiras
profissionais;

11 - um quarto das multas aplicadas pelos Con
selhos Regionais;

111 - um quarto das anuidades recebidas pelos
Conselhos Regionais;

IV - doação e legados;
V - subvenções oficiais;
VI - rendas eventuais.
Parágrafo único. Na organização dos quadros

distintos para inscrição de profissionais o Conselho
Federal de Enfermagem adotará como critério, no
que couber, o disposto na Lei nO 2.604, de 17 de se
tembro de 1955.

Art. 11. Os Conselhos Regionais serão instala
dos em suas respectivas sedes, com cinco a vinte e
um membros e outros tantos suplentes, todos de na
cionalidade brasileira, na proporção de três quintos
de enfermeiros e dois quintos de profissionais das de-



nal.
§ 1° As penas referidas nos incisos I, /I, 11I e IV

deste artigo são da alçada dos Conselhos Regionais
e a referida no inciso V, do Conselho Federal, ouvido
o Conselho Regional interessado.

§ 2° O valor das multas, bem como as infrações
que implicam nas diferentes penalidades, serão disci
plinados no regimento do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais

Art. 19. O Conselho Federal e os Conselhos Re
gionais terão tabela própria de pessoal, cujo regime
será o da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 20. A responsabilidade pela gestão admi
nistrativa e financeira dos Conselhos caberá aos res
pectivos diretores.

XIII- eleger sua diretoria e seus delegados elei
tores ao Conselho Federal;

XIV - exercer as demais atribuições que lhes
forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho
Federal.

Art. 16. A renda dos Conselhos Regionais será
constitulda de:

1- três quartos da taxa de expedição das cartei-
ras profissionais;

11 - três quartos das multas aplicadas;
111 - três quartos das anuidades;
IV - doações e legados;
V - subvençOes oficiais, de empresas ou entida

des particulares;
VI - rendas eventuais.
Art. 17. O Conselho Federal e os Conselhos Re

gionais deverão reunir-se, pelo menos, uma vez men
salmente.

Parágrafo único. O Conselheiro que faltar, du
rante o ano, sem licença prévia do respectivo Conse
lho, a cinco reuniões, perderá o mandato.

Art. 18. Aos infratores do Código de Deontologia
de Enfermagem poderão ser aplicadas as seguintes
penas:

I - advertência verbal;
11- multa;
11I - censura;
IV - suspensão do exercrcio profissional;
V - cassação do direito ao exercicio profissio-
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mais categorias do pessoal de Enfermagem regula- X - propor ao Conselho Federal medidas visan-
das em lei. do à melhoria do exerclcio profissional;

Parágrafo único. O número de membros dos XI - fixar o valor da anuidade;
Conselhos Regionais será sempre Impar, e a sua fixa- XII - apresentar sua prestação de contas ao
ção será feita pelo Conselho Federal, em proporção Conselho Federal, áte o dia 28 de fevereiro de cada
ao número de profissionais inscritos. ano;

Art. 12. Os membros dos Conselhos Regionais
e respectivos suplentes serão eleitos por voto pesso
al, secreto e obrigatório, em época determinada pelo
Conselho Federal, em Assembléia Geral especial
mente convocada para esse fim.

§ 1° Para a eleição referida neste artigo serão
organizadas chapas separadas, uma para enfermei
ros e outra para os demais profissionais de Enferma
gem, podendo votar, em cada chapa, respectivamen
te, os profissionais referidos no artigo 11.

§ 2° Ao eleitor que, sem causa justa, deixar de
votar nas eleições referidas neste artigo, será aplica
da pelo Conselho Regional multa em importância cor
respondente ao valor da anuidade.

Art. 13. Cada Conselho Regional elegerá seu
Presidente, Secretário e Tesoureiro, admitida a cria-
ção de cargos de Vice-Presidente, Segundo Secretá
rio e Segundo Tesoureiro, para os Conselhos com
mais de doze membros.

Art. 14. O mandato dos membros dos Conse
lhos Regionais será honorifico e terá duração de três
anos, admitida uma reeleição.

Art. 15. Compete aos Conselhos Regionais:
I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu

cancelamento;
/I - disciplinar e fiscalizar o exercício profissio

nal, observadas as diretrizes gerais do Conselho Fe
deral;

1/1 - fazer executar as instruções e provimentos
do Conselho Federal;

IV - manter o registro dos profissionais com
exerclcio na respectiva jurisdição;

V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à
ética profissional, impondo as penalidades cablveis;

VI- elaborar a sua proposta orçamentária anual
e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à
aprovação do Conselho Federal;

VII - expedir a carteira profissional indispensá
vel ao exerclcio da profissão, a qual terá fé pública
em todo o território nacional e servirá de documento
de identidade;

VIII- zelar pelo bom conceito da profissão e dos
que a exerçam;

IX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos
e a relação dos profissionais registrados;



Art. 3° Acrescente-se à LeiO 6.194/74 os se
guintes artigos 12-A, 12-B, 12-C, 12-D e 12-E:

"Art. 12-A. Com exceção da destina
ção de recursos do DPVAT para o SUS de
que trata a Lei nO 8.212, de 24 de junho de

"§ 6° A indenização relativa às despe
sas de assistência médica (DAMS), referen
tes a tratamento médico não realizado no
âmbito do SUS, será paga, pelo consórcio
citado no art. 7°, diretamente ao hospital ou
médico responsável de acordo com tabela
de honorários médicos e serviços hospitala
res acordada entre a Associação Médica
Brasileira - AMB, a Federação Brasileira
dos Hospitais - FBH e a Federaçi!ío Nacio
nal das Empresas de Seguros Privados e
Capitalizaçao - FENASEG..

§ 7° A tabela de honorários médicos e
serviçe5 hospitalares referida no parágrafo an
terior será revisada anualmente pelas partes
envolvidas.

§ 8° A Susep fica autorizada a reajus
tar o prêmio do seguro obrigatório sempre

Art. 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaçi!ío, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 12 de julho de 1973. - EMíLIO G.
MÉDICI, Presidente da República; Júlio Barata, Mi
nistro do Trabalho e Previdência Social.

PROJETO DE LEI N° 2.203, DE 1999
(Do Sr. Mareio Matos e outro)

Modifica o Seguro Obrigatório 
DPVAT de que trata a Lei nO 6.194, de 19
de junho de 1974.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam acrescentados ao art. 5° da Lei nO

6.194, de 19 de dezembro de 1974, os seguintes §§
6°,7°,8°,9°,10 e 11:
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Art. 21. A composição do primeiro Conselho Fe- que a revisi!ío anual da tabela de honorários
deral de Enfermagem, com mandato de um ano, será médicos e serviços hospitalares de que trata
feita por ato do Ministro do Trabalho e Previdência o parágrafo precedente resultar em sua alte-
Social, mediante indicação, em lista triplice, da Asso- ração.
ciação Brasileira de Enfermagem. § 9° Os valores que excederem aos da

Parágrafo único. Ao Conselho Federal assim tabela mencionada no § 6° ficari!ío a cargo
constituido caberá, além das atribuições previstas dos acidentados ou de seus responsáveis,
nesta Lei: quando o tratamento médico não ocorrer no

a) promover as primeiras eleiçOes para compo- âmbito do SUS.
siçi!ío dos Conselhos Regionais e instalá-los; § 10. A indenizaçi!ío relativa a trata-

b) promover as primeiras eleições para compo- mento médico e hospitalar não realizado no
sição do Conselho Federal, até noventa dias do térmi- âmbito do SUS será paga diretamente pelo
no do seu mandato. consórcio de seguradoras aos respectivos

Art. 22. Durante o periodo de organização do médicos e hospitais.
Conselho Federal de Enfermagem, o Ministério do § 11. O reembolso de despesas médi-
Trabalho e Previdência Social lhe facilitará a utiliza- cas e hospitalares que tenham sido pagas
ção de seu próprio pessoal, material e local de traba- pelo acidentado ou seus responsáveis, nos
lho. limites e valores da tabela de que trata o §

6°, srá efetuado pelo consórcio de segura
doras, com a interveniência do respectivo
hospital ou médico, respondendo estes, soli
dariamente, sob todos os aspectos legais,
petâ lisura deste procedimento."

Art. 2° Altere-se o art. 12 da Lei n° 6.194/74,
dando nova redaçi!ío ao § 2° aditado pela Lei nO
8.441/92, e acrescentando os seus §§ 3°, 4° e 5°:

"§ 2° Para efeito do parágrafo anterior,
o Conselho Nacional de Trânsito expedirá
normas que obriguem, em todo o território
nacional, a coincidência do vencimento do
seguro obrigatório, em parcela única, com o
do primeiro parcelamento, se for o caso, ou
da parcela única do Imposto sobre a Propri
edade de Velculos Automotores -IPVA, de
vendo, obrigatoriamente, ser parte integran
te e inseparável deste documento a compro
vaçi!ío do pagamento desse seguro. (NR).

§ 3° Nenhum veiculo poderá ser licen
ciado sem que o seguro obrigatório de que
trata esta lei tenha sido pago.

§ 4° Nenhum veiculo poderá transitar
sem a comprovação da quitação do respec
tivo seguro obrigatório.

§ 5° Caberá ao Departamento Nacio··
nal de Trânsito - DENATRAN a publicação
desta lei."



Justificação

O DPVAT - Seguro Obrigatório de Danos Pes
soais causados por Veiculas Automotores de Via Ter
restre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou
não - foi instituido pela Lei n° 6.194, de 19 de junho
de 1974.

Esta lei transformou o então seguro obrigatório
aplicável aos veiculas automotores de via terrestre,
de seguro de responsabilidade civil em seguro de da
nos pessoais, na forma hoje vigente.

Ao longo de sua vigência, o Seguro DPVAT tem
sido objeto de uma série de regulamentações, sendo
que, pela Lei nO 8.212, de 24 de junho de 1991, que
"dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio e dá outras providênciasH

, fi
cou determinado às seguradoras que operam neste
seguro, o repasse ao SUS - Sistema Único de Saúde,
de 50% do valor total dos prêmios recolhidos para
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1991, para o c~ntranid~:qU~trata'~ Lei nO cust~io ,dfil assistê'nciEtmédico-hospitalar dos segura-
9.503, de 23 de setembro de 1997, para o dos vitimados em acidentes ge transito (art. 27, pará-
Denatran, de que trata o art. 14 desta lei, e grafo único).' ,.,~:::::::=~--

,d~quela~ ~ue a I~i ve~JJa aestabe~ecer fi-::c,,,,,c";.e.elo-o~çretQ-fI.o.1:1tlr,<'de 23-de dezembro de
cam prolbldas,qualsquer outr~~ destl~ações- 'J993~:fíêõu determinado que este repasse, de 50%,
env()lvendo recurs~~99 OPVAr~c':' .:..-=-r-------- se efetivasse diretamente ao Fundo Nacional de Saú-

At. 1.~:ê. ~a-arreç,adaçao. brgta·do-Se- de, por intermédio de rede bancária arrecadadora.
gu~~Obngatél[Jo" ::.. DPVAT, 3% j!fês por P I L' °
céhto),ser~9 .. dêstinados ao Oenatran para o li' e ~ .el n 9:503, de 23 ~e sete~b.ro,~e 1997,
eíJmpririlênto do'§isposfÕno § 50 do art. 12. que InStltU.1 ~ CódlgoO de Transito Brasileiro (art. ~8,

Art. 12-C:Ã rede bancária arrecadado- parágrafo unJco) 10 ~ dos recursos do SUS, ou seja,
" . . 5% do total, serão repassados mensalmente ao Coorde-

!"..ª do OPVAT efetuará, qUinzenalmente, dl- nadar do Sistema N . I d li ê it (CONTRAN)
'retamente ao Fundo Nacional de Saúde, ao . ~clona e ~ ns o .
Contran e ao Oenatran, o crédito relativo para aplicação e~c1uslva em programas destinados à
aos seus respectivos percentuais em função prevenção de aCidentes.
da arrecadação dos prêmios do OPVAT. Desse modo, cabe às seguradoras o pagamen-

At. 12-0. O Fundo Nacional de Saúde to das indenizações decorrentes de acidentes de
manterá contabilidade especifica para os re- trânsito por morte ou por invalidez permanente, bem
cursos do Seguro Obrigatório - OPVAT de como o reembolso das despesas com assistência
modo que possam ser confrontados os v~lo- médica, até o limite estipulado, quando essas ocorre-
res recebidos desse seguro e os valores pa- rem com médico ou hospital privado não vinculado ao
gos aos hospitais conveniados ao SUS rela- SUS.
tivos aos tratamentos voltados às vitimas de As coberturas do OPVAT atualmente são: por
acidentes automobilisticos amparados pelo morte, R$5.081,79 por vitima; por invalidez perma-
Seguro DPVAT. nente, R$5.081 ,79, por pessoa, e despesas de assis-

At. 12-E. O superávit do§,recursos de tência médica (DAMS), até R$1.524,54, por pessoa.
que trata o art~16. quando houver, deverá Cumpre salientar algumas caracteristicas im-
ser destinado, no exercicio seguinte, à me· portantes do seguro DPVAT: regido pela teoria do ris-
Ihoria e aparelhamento de hospitais públi- co, obriga o pagamento das indenizações indepen-
cos, no que se refere, exclusivamente, ao dentemente da existência de culpa; a importância se-
tratamento do trauma." gUffida não é dividida, são pagas tantas indenizações

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua quantas forem as vitimas; as indenizações são pagas
publicação. mesmo que determinado veiculo produza vitima em

mais de um acidente durante o ano; as indenizações
são pagas às vitimas ou aos seus herdeiros legais, in
dependentemente da idenfificação do veiculo; e, as
indenizações são pagas mesmo que o veiculo não te
nha contratado o seguro.

Da parte dos recursos arrecadados pelo OPVAT,
correspondente aos 50% (cinqOenta por cento) não
repassados ao SUS, atualmente, vêm sendo direcio
nados percentuais a algumas entidades. A Superin
tendência de Seguros Privados - SUSEP recebe cer
ca de 3,5%, a Fenaseg 1%, os sindicatos dos correto
res de seguros 1%, os corretores 0,5%, a Fundação
Escola Nacional de Seguros - FUNENSEG 1,1 % e a
Associação Brasieiffi de Departamento de Transito 
ABDETRAN 2%, totalizando, aproximadamente,
9,1%.

Em que pese a relevante função social do
DPVAT, entendemos que este seguro necessita de al
gumas modificações.
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o DPVAT, primeiramente, precisa ser melhor di
vulgado à sociedade. Também, de maiores controles
que permitissem a comparação entre os valores re
passados ao Fundo Nacional de Saúde e os efetiva
mente gastos pelos hospitais conveniados com as vi
timas de acidentes automobilísticos. Desse modo,
decisões quanto à eventual elevaçao do percentual
dos recursos que cabe ao Fundo, aumento dos prê
mios do DPVAT, alteração dos percentuais hoje re
passados às instituições, etc., poderiam ser melhor
analisadas, portanto, mais transparentes para a so
ciedade.

Por outro lado, há que se introduzir novos parâ
metros para o pagamento das despesas de assistên
cia médica - DAMS, referentes a tratamento médico
não realizado no âmbito do SUS. E, quanto a esse
ponto, o nosso projeto estabelece uma tabela de ho
norários médicos e serviços hospitalares acordada
entre a Associaçao Médica Brasileira, a Federação
Brasileira de Hospitais e a Fenaseg. Dessa forma, ex
pande-se a rede voltada ao atendimento das vitimas
de trânsito, pois os hospitais particulares passarão,
efetivamente a atuar, dentro de regras e valores esta
belecidos com a sua participação e concordância.

Da mesma forma, devem ser enrijecidos os cri
térios relacionados ao licenciamento e à circulaçao
de veiculos e à cobrança do seguro obrigatório.

Nosso projeto também permite que eventuais
superávits desse seguro sejam destinados aos hospi
tais voltados ao tratamento do trauma, especifica
mente para a melhoria do seu aparelhamento.

Em resumo, o DPVAT precisa ser aperfeiçoado
e, nesse sentido, contamos com o apoio de nossos
pares para a aprovação deste nosso projeto.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Márcio Matos, Deputado Professor Luizi
nho.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 1.538, DE 1999

(Do Sr. Walter Pinheiro)

Solicita informações do Sr. Ministro
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
sobre os registros de financiamento de
campanha e as prestações de conta do
Sr. Pedro Alcântara, candidato eleito a
deputado estadual na Bahia, pelo PFL,
nas eleições de 1998.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2° da Constitui

ção Federal e nos artigos 24, inciso V, § 2°, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex8 seja enca-

minhado ao Sr. Ministro Presidente do Tribunal Supe
rior Eleitoral o seguinte pedido de documentos e de
informações, com prazo regimental máximo para res
posta de trinta dias:

1) Cópia do registro de financiadores de campa
nha do Sr. Pedro Alcântara, nas eleições de 1998;

2) Cópia da prestação de contas de campanha,
nas eleições de 1998, do Sr. Pedro Alcântara.

Justificação

A imprensa do Estado da Bahia tem repercutido
diariamente denúncias feitas por um desembargador
do Tribunal de Justiça da Bahia, dando conta de que o
Sr. Pedro Alcântara, deputado estadual, líder do PFL
na Assembléia Legislativa da Bahia, foi autor de pres
sões indevidas para a agilização da soltura de um no
tório bandido, que se encontrava preso e com pedido
de habeas corpus sob análise do aludido desembar
gador.

Segundo informações da polícia do Estado, o
bandido que estava sendo ajudado pelo Sr. Pedro
Alcântara, tem ligações com o tráfico de drogas e as
salto de caminhões em todo o Nordeste. Tanto que a
CPI do Narcotráfico da Câmara Federal já tem agen
dado diversas diligências no Estado para verificar a Ii
gaçao daquela ramificação estadual com as quadri
lhas internacionais de tráfico de entorpecentes.

Sendo assim, tendo o sr. Pedro Alcântara sido
denunciado publicamente por um desembargador do
Tribunal de Justiça da Bahia como o autor de coaçao
política para a Iibertaçao de um dos envolvidos no es
quema de tráfico de drogas e roubos de cargas, que
tem fortes ramificações políticas, solicitamos informa
ções sobre quem seriam os doadores da campanha
do Deputado Pedro Alcântara, com vistas a apurar a
sua possivel Iigaçao com os esquemas de tr~fico de
drogas e crime organizado no Estado da Bahia.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Walter Pinheiro.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 1.539, DE 1999

(Do Sr. Deputado Dr.Rosinha)

Solicita informações do Sr. Ministro
de Estado dá Educação sobre o PODE.

Senhor Presidente,

Com fundamento no artigo 50, § 2°, .da Consti
tuição Federal e nos arts. 24, i~clso V, § 2°~e.}15, inci
so I, do Regimento Interno, soliCito a V. Ex ,~eJa enca-



PROJETO DE LEI N° 2.204, DE 1999
(Do Sr. Nicias Ribeiro)

Acrescenta parágrafo ao artigo 15
da Lei nO 8.935, de 18 de novembro de
1994.

a) Quais os valores repassados aos
municlpios do Paraná para o exerclcio de
1999 pelo FNDE;

b) Quais as datas de repasse destes
valores;

c) Tais recursos são repassados aos
Governos Estaduais ou Municipais?

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O artigo 15 da Lei nO 8.935, de 18 de no

vembro de 1994, é acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 15 .
§ 3° Nos municípios da Amazônia, cujas sedes

tenham população inferior a trinta mil habitantes, ad
mitir-se-á a participação no concurso público de pro
vas e tftulos, de que trata este artigo, de candidatos
que comprovem ter concluído o ensino médio, 2° grau
ou equivalente."
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minhado ao Senhor Ministro do Estado da Educação No entanto, não obstante o caput do artigo 14
o seguinte pedido de in-formações: ser altamente moralizador, o seu inciso V restringe

somente aos bacharéis em Direito a possibilidade de
participarem do supracitado concurso público, de pro
vas e tltulos, uma vez que o artigo 3° da mencionada
Lei n° 8.935 estabelece que Notário e Oficial de Re
gistro "são profissionais do Direito, dotados de fé pú
blica."

~ evidente que essa condição assegura melhor
qualificação técnico-profissional na prestação dos
serviços cartorários e indubitavelmente é o ideal para
o País. Entretanto, a aplicação desse dispositivo
pode acarretar sérios e irreparáveis prejuízos às po
pulações de algumas das regiões geopolíticas do
Brasil, como é o caso da Amazônia, que por ser uma
região de imensa dimensão territorial e com enormes
dificuldades de transporte e de comunicação, neces
sariamente exige um tratamento diferenciado das de
mais regiões do País.

No caso específico dos cartórios, por exemplo,
perguntamos: será que nos municípios mais longín
quos da Amazônia, haverá bacharéis em Direito inte
ressados em assumirem as funções de Tabelião de
Notas ou de Oficiais de Registro, se considerarmos
principalmente a pouca rentabilidade financeira des
ses serviços nas pequenas localidades da região? ..
Principalmente agora em que as certidões de nasci
mento e de óbito serão expedidas gratuitamente? ..

E em não havendo bacharéis em Direito interes
sados no mencionado concurso público, o que acon
tecerá? Os cartórios serão fechados?... E isso acon
tecendo, como ficarão as comunidades mais distan
tes da Amazônia? Ficarão sem registrar os seus mor
tos e o nascimento de seus filhos?... E os casamen
tos? Voltarão a se realizar obedecendo os rituais tri
bais do passado?.. E a compra e venda de imóve
is?... Voltaremos ao tempo das escrituras particula
res, sem que os municípios possam arrecadar o
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é um
tributo estritamente municipal?...

Será que os brasileiros da Amazônia serão con
denados a viverem à margem da cidadania, pelo sim
ples fato de terem cometido o "pecado" de terem nas
cido náquela região? ...

Até'quando os brasileiros da Amazônia vão con
tinuar sofrendo, pelo simples fato de serem amazôni
das?...

Quando chegará o dia em que as grandes lide
ranças nacionais vão olhar a Amazônia de maneira
diferente do resto do País?... Quando? •.

.Até quando continuarão sendo editadas leis
com dispositivos iguais·para as diferentes regiões

Justificação

A Lei nO 8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta o artigo 236 da Constituição, estabelece
em seu artigo 14 que "a delegação para o exercício
da atividade notarial e de registro depende de habili
tação em concurso público de provas e tltulos", dando
fim, desta maneira, às nomeaçOes políticas para os
cargos~\e titulares dos cartórios no Brasil e a prática
de transfÔrmá-los em bens de raiz, que ficavam de
herança:'8e pais para filhos.

Justificação

Este parlamentar recebeu denúncias de que es
taria havendo atrasos na transferência dos recursos
do Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE). O
Colégio Estadual Olavo Bilac, no Município de Uiratã,
PR, reclama o não recebimento de tais recursos em
novembro p.p.

As pesquisas realizadas junto ao "site" do FNDE
revelaram-se infrutfferas. Desta maneira, vimos for
malizar o pedido de tais informações, imprescindlveis
ao nosso trabalho parlamentar.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Dr. Rosinha.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 381, DE 1999

(Do Sr. José Borba)

Dispõe sobre a Autorização do Uso
de Terras Indígenas na região de São Je
rônimo da Serra, no rio Tibagi, de acordo
com o artigo 231, § 3° da Constituição
Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica autorizado o Poder Executivo, por

meio de empresa a ser outorgada pela ANEEI (Agência
Nacional de Energia Elétrica), a realizar o Aproveita
mento Hidrelétrico de São Jerônimo, localizado no rio
libagi, no Município de São Jerônimo da Serra, no
Estado do Paraná, nos termos deste decreto legislativo.

Art. 2° Todos os concessionários de utilização
da UHE São Jerônimo, tanto os atuais, quanto os que
vierem a sucedê-los, ficam obrigados a manter e
cumprir integralmente os convênios, ajustes e termos
de cooperação celebrados com a Fundação Nacional
do fndio (FUNAI), relacionados a este empreendi
mento e que visam a proteção e compensação indí
gena Kaingang.

Art. 3° Deverá ser creditado mensalmente ao
grupo indígena Kaingang, que habita esta reserva in
dígena, o equivalente a 1% (um por cento) do valor a
ser distribuído a título de royalties aos municípios
inundados pelo reservatório desta UHE.

Parágrafo único. Os recursos previstos no ca
put deste artigo, serão administrados pe,ª comuni
dade indígena Kaingang, por meio de sua.~ Iideran-
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deste País continental, como se todas elas fossem de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda
iguais entre si?.. que em comissão".

Sobre o assunto, aliás, é interessante lembrar- Se assim é, como sobreviverão os bacharéis em
mos de Rui Barbosa quando afirmou que "tratar a Direito que assumirem a titularidade dos cartórios ins-
iguais com desigualdade ou a desiguais com igualda- talados nos pobres e longínquos municípios da Ama-
de, é desigualdade flagrante e não igualdade real". zônia, se os mesmos não geram receita suficiente

A Amazônia é uma região especial e por isso, ne- para a manutenção de suas famílias? ..
cessariamente, deve merecer um tratamento diferencia- Essa realidade nos obriga a apresentar o pre-
do das demais regiOss do nosso País. Aliás, essa foi a sente projeto de lei que, se aprovado e transformado
batalha que o Parlamentar que a este subscreve, travou em lei, viabilizará o funcionamento plel)o de todos os
na época em que foi discutido o projeto que deu origem à cartórios extrajudiciais dos mencionados municípios
supracitada Lei nO 8.935, quando o então Relator, Depu- da Amazônia brasileira. E, como a Amazônia também
tado Nelson Jobim, hoje Ministro do Supremo Tribunal é Brasil, esperamos contar novamente com o voto fa-
Federal, acatou as emendas deste Parlamentar que de- vorável dos doutos membros do Congresso Nacional
ram origem aos §§ 20 e 3° do artigo 44 do referido diplo- e com a sensibilidade do Presidente Fernando Henri-
ma legal e que assegura a presença do registrador civil que Cardoso que haverá de sancioná-lo, graças ao
de pessoas naturais em todas as sedes municipais e seu profundo conhecimento da realidade amazônica.
também nas sedes dos distritos, estes, nos municípios Plenário Ulysses Guimarêes, 8 de dezembro de
de significativa extensão territorial, como o são a grande 1999. - Nicias Ribeiro.
maioria da Amazônia.

Da mesma forma em que aquele ilustre relator
acatou a emenda deste parlamentar, que deu origem
ao § 3° do artigo 15 do projeto de lei que foi aprovado
pelo Congresso Nacional e que lamentavelmente foi
vetado pelo ex-Presidente Itamar Franco, cujo texto
retratava um Brasil real, permitindo que excepcional
mente na Amazônia as pessoas com escolaridade a
nível de 2° grau pudessem também participar do
mencionado concurso público de provas e títulos, de
forma a evitar que não houvesse candidatos inscritos,
uma vez que os bacharéis em Direito dificilmente teri
am interesse em participar do aludido concurso em
razêo da pouca rentabilidade desses cartórios. Ade
mais, se o referido dispositivo tivesse sido sanciona
do pelo Presidente Itamar Franco, em nada prejudica
ria os bacharéis em Direito, uma vez que os mesmos,
desde que que estivessem inscritos no concurso pú
blico, sempre seriam os classificados, por se tratar de
um concurso de provas e títulos.

Na verdade o § 3° do artigo 15 do projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pelo
ex-Presidente Itamar Franco apenas evitaria a vacân
cia e a conseqüente extinção dos cartórios situados
nos municípios mais distantes da Amazônia, como
está ocorrendo hoje em dia, em razêo do indiscutível
desinteresse dos bacharéis em Direito de participa
rem do concurso para provê-los, em face da pouca
rentabilidade dos mesmos e ainda em razão do artigo
25, caput, da supracitada Lei nO 8.935, de 18 de no
vembro de 1994, estabelecer que: "O exercício daati
vidade notarial e de registro é incompatível com oda
advocacia,· o da intermediação de seus serviços ouo



PROJETO DE LEI N° 2.205, De 1999
(Do Senhor Eduardo Campos)

Dispõe sobre o sistema de seguran
ça privada, sobre as condições e requisi
tos para a constituição, organização e
funcionamento das empresas privadas
que exploram serviços de vigilância e de
transporte de valores, e dá outras provi
dências.

CAPiTULO I
Do Sistema de Segurança Privada

Art. 10 A presente lei regula e normati-
za a constituição e funcionamento das empresas pri
vadas prestadoras de serviços de vigilância e segu
rança privadas, sujeitas a regime de autorização e su
pervisão de suas atividades por parte dos Poderes
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ças formais, acompanhada pelo Ministério Público Diante do exposto, e da inquestionável importância
Federal. desta obra para o Estado do Paraná, este Deputado apre-

Art. 40 A Concessionária da UHE São Jerônimo, senta esta proposição autortzativa para apreciação da casa.
terá prazo de 180 (cento e oitenta dias)a contar da Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. -
data de publicação deste decreto legislativo, para Deputado José Borba.

compensar a área equivalente a ser inundada, e con- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
tigua à atual reserva, pertencente aos Kaingang, a
qual deverá ser previamente aprovada pela Funai. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

Art. 50 O não cumprimento ao disposto neste decreto N° 1.540, DE 1999
legislativo acarretará a suspensão da Concessão da UHE, (Do Sr. Milton Temer)
até a plena regularização das polêmicas identificadas. Solicita informações ao Secretário

Art. 6° Este decreto legislativo entra em vigor na de Estado de Comunicação de Governo
data de sua publicação. da Presidência da República sobre o Pla-

Art. 70 Revogam-se disposições em contrário. no de Cargos e Salários da Empresa Brasi
leira de Comunicação SA - RADIOBRÁS.

Sr. Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 20

, da Constitui
ção Federal ele o artigo 15, inciso XIII, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, na forma dos artigos
115 e 116 do mesmo Regimento, requeiro a V. EXS, após
ouvida a Mesa, o encaminhamento ao Excelentíssimo
Secretário de Estado de Comunicação de Govemo da
Presidência República, Dr. Angelo Andrea Matarazzo, do
seguinte pedido escrito de informações:

1) Qual o Plano de Cargos e Salários
da Empresa Brasileira de Comunicação S.A.
- RADIOBRAS?

2) Encaminhar c6pia do Plano citado no
item 1, na íntegra e de forma descriminada.

3) Apresentar outros esclarecimentos
que considerar relevante.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Milton Temer.

Justificação

A motivação básica deste projeto de decreto le
gislativo se prende à exigência constitucional estabe
lecida no artigo 231, § 3D

, que reza: "O aproveitamen
to dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energé
ticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em
terras indígenas s6 podem ser efetivadas com autori
zação do Congresso Nacional, ouvidas as comunida
des afetadas, ficando-lhes assegurada participação
nos resultados da lavra, na forma de lei".

Entendemos ser de fundamental importância a
realização de audiência pública, por meio da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, que trata das questões indígenas, com a par
ticipação de todas as partes envolvidas em especial
da comunidade indígena, devido a relevância social
deste projeto.

Há de se ressalvar que projeto semelhante foi
aprovado nessa Casa, PDC n° 308/96, que tratou da
autorização para realização do Aproveitamento Hi
droelétrico da Serra da Mesa, no Estado de Goiás.

É de fundamental importância que seja cerca
do de cuidados especiais parte do futuro lago da
barragem, pois assim haverá integração com as co
munidades locais, e sua manutenção poderá ainda
diminuir riscos de assoreamento e poluição, como
seria o caso da presença de fazendas, e outros em
preendimentos econômicos.

Quanto aos aspectos técnicos do empreendimen
to, e que afetam questões de minas e energia, os mes
mos não se subordinam à avaliação e deliberação do
Congresso Nacional por se tratar de competência e
prerrogativas exclusivas do Poder Executivo, mas o as
sunto restrito às opiniões e proteção aos índios, neces
sita de anuência limitando-se o decreto legislativo a
emitir autorização em relação apenas a essa questão.



a) um representante da Polícia Fede
ral, titular do cargo de Delegado de Polícia
Federal, que será o seu presidente;

b) um representante da Secretaria da
Segurança Pública ou da Policia Civil do esta
do, titular do cargo de Delegado de Polícia;

c) um representante da Polícia Militar
do Estado, do posto de oficial superior;

d) um representante do sindicato da
categoria econômica das empresas de se
gurança privada ou de associação que as
represente;

e) um representante do Ministério PÚ··
blico Estadual;

f) um representante da entidade local
dos empregados em vigilância;

g) um representante da OAB - Ordem
dos Advogados do Brasil.

§ 1° Os conselhos de fiscalização e
controle das empresas de segurança privada serão
integrados, em cada eEstado, por sete membros,
entre representantes dos seguintes órgãos e entida
des:

IV - exercer as atribuições próprias de acompa
nhamento das atividades desempenhadas pelas em
presas de segurança privada, acolhendo denúncias,
providenciando a realização de diligências e a instau
ração de sindicâncias e procedimentos investigatóri
os, acolhendo, ainda, em sede originária, denúncias
da população que digam respeito à ocorrência de in
frações às normas da presente lei e dos seus regula
mentos.

Art. 6° A fiscalização operacional do funciona
mento e das atividades das empresas de segurança
privada ficará a cargo do Departamento de Policia
Federal, por meio das respectivas Superintendências
Estaduais.

Art. 5° Em cada estado da Federação
serão constituídos conselhos permanentes de fiscali
zação e controle das atividades das empresas de se
gurança privada, com competências e atribuições re
gulamentados em decreto do Presidente da Repúbli-
ca, com a finalidade principal de: .
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Públicos competentes, bem como a forma de execução 1-apreciar os processos de constituição e auto-
das atividades de sua competência. rização para funcionamentô de empresas de segu-

Art. 2° São considerados como segu- rança privada;
rança privada, para os efeitos desta lei, as atividades 11 - apreciar os processos de renovação anual
desenvolvidas em prestação de serviços com a finali- das respectivas licenças de funcionamento, assim
dade de: como dos pedidos para aumento de efetivo ou para

I - proceder à vigilância patrimonial das institui- aquisição de armamento e munições;
ções financeiras e de outros estabelecimentos, públi- 111 - proceder ao julgamento dos recursos admi-
cos ou privados; nistrativos interpostos das decisões da fiscalização

11 - garantir a incolumidade física de pessoas e da Polícia Federal que tenham aplicado sançOes por
de seus bens patrimoniais; infração ao disposto nesta lei e nas normas regula

mentares;
111- realizar o transporte de valores ou garantir o

transporte de qualquer outro tipo de carga;

IV - recrutar, selecionar, formar e reciclar vigi
lantes.

§ 1° Enquadram-se como seguran-
ça privada os serviços de segurança prestados por
empresas que tenham por objeto econômico diverso
da vigilância ostensiva e do transporte de valores,
que utilizem pessoal de quadro funcional próprio,
para a execução dessas atividades.

§ 2° Os serviços de segurança a que
se refere o parágrafo anterior denominam-se, para os
efeitos deste lei, serviços orgânicos de segurança.

§ 3° As atividades de segurança pri-
vada realizadas por empresas especializadas em
prestação de serviços, com a finalidade de proceder
à segurança de pessoas físicas, do patrimOnio parti
cular e de garantir o transporte de valores ou de
qualquer outro tipo de carga, serão consideradas,
para os fins da presente lei, segurança pessoal pri
vada, segurança patrimonial e escolta armada, res
pectivamente.

Art. 3° O sistema de segurança priva-
da compreende, dentre outros requisitos estabeleci
dos nesta lei e em normas regulamentares, pessoal
devidamente treinado e preparado para o exercício
da função, assim designado vigilante.

Art. 4° As empresas integrantes do sis-
tema de segurança privada subordinam-se ao regime
de autorização para constituição, fiscalização e su
pervisão exercidas pela Polícia Federal em todo o ter
ritório nacional.
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CAPiTULO /I
Das Empresas de Segurança Privada

Art. 7° Os pedidos de funcionamento
para empresas de segurança privada deverão ser pu
blicados no Diário Oficial da União para que, após
quinze dias contados da sua publicação, o conselho
de fiscalização e controle possa emitir parecer sobre
a autorização, e enviá-lo ao Departamento de Policia
Federal.

Parágrafo único. Caso não esteja de acordo
com o parecer do conselho de fiscalização e controle,
a empresa de segurança privada poderá recorrer à
Diretoria da Policia Federal e, em última instância, ao
Ministério da Justiça.

Art. 8° São condições essenciais para
que empresas de segurança privada operem nos es
tados, territórios e no Distrito Federal:

I - autorização de funcionamento concedida
pelo Departamento de Policia Federal, após aprecia
ção do respectivo processo pelo respectivo conselho
de fiscalização e controle das empresas de seguran
ça privada, nos termos desta lei;

11 - arquivamento dos atos constitutivos, de
acordo com as exigência da Lei nO 8.934/94, no Re
gistro Público de Empresas Mercantis, após deferida
a autorização para o seu funcionamento prevista no
inciso anterior;

111 - comunicação da sua instalação e funciona
mento à Secretaria de Segurança Pública do respec
tivo estado ou do Distrito Federal, e à Policia Militar.

§ 1° Os serviços de vigilância e de
transporte de valores poderão ser executados por
uma mesma empresa, observados e atendidos os re
gulamentos pertinentes.

§ 2° As empresas especializadas
em prestação de serviços de segurança, vigilância e
transporte de valores, constituldas sob a forma de
empresas privadas, poderão exercer as atividades de
segurança a pessoas, a estabelecimentos comercia
is, industriais, de prestação de serviços e residências,
a entidades sem fins lucrativos e a órgãos e empre
sas públicas, neste último caso contratadas, exclusi
vamente, por meio do devido processo de licitação.

§ 3° serão regidas por esta lei, pelos
regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da
legislação civil, comercial, trabalhista, administrativa,
previdenciária e penal, no que lhes for apliCável, as em
presas definidas e regidas pela presente lei.

§ 4° As empresas que tenham obje-
to econômico diverso da vigilância ostensiva e do
transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro

funcional próprio, para execução dessas atividades,
ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei
e na legislação pertinente.

Art. 9° A propriedade do capital e a ad-
ministração das empresas especializadas que vierem
a se constituir são exclusivas de brasileiros, natos ou
naturalizados, vedadas a estrangeiros.

Art. 1O Os diretores e demais emprega-
dos das empresas especializadas de segurança pri
vada, inclusive dos seus vigilantes, não poderão ter
antecedentes criminais registrados.

Art.11 No ato de constituição, o capital
efetivamente integralizado das empresas especiali
zadas em segurança e vigilância não poderá ser infe
rior a 200.000 (duzentas mil) Unidades Fiscais de Re
ferência - UFIR.

Art. 12 Compete ao Departamento de
Polícia Federal, diretamente ou mediante convênio
com as corporações policiais militares das unidades
da Federação:

1-conceder autorização para o funcionamento:
a) das empresas especializadas em serviços de

vigilância e segurança privada;
b) das empresas especializadas em transporte

de valores; e
c) dos cursos de formação de vigilantes;
/I - fiscalizar as empresas e os cursos mencio

nados no inciso anterior;
/11- aplicar às empresas e aos cursos as penali

dades previstas por infração às disposições da pre
sente lei;

IV - aprovar o uniforme adotado por cada em
presa de segurança privada;

V - estabelecer o currículo mlnimo dos cursos
de formação de vigilantes;

VI - fixar o número de vigilantes das empresas
especializadas em cada unidade da Federação;

VII- determinar o tipo e a quantidade de armas
de propriedade das empresas de segurança privada;

VIII- autorizar a aquisição e a posse de armas e
munições, ouvido o conselho de fiscalização e contro
le respectivo;

IX - fiscalizar e controlar o armamento e a muni
ção empregados; e

X - analisar e autorizar, caso a caso, as solicita
ções ou propostas de contratação dos serviços de vi
gilância armada, formulados por particulares, pesso
asfísicas ou jurídicas, controlando a alocação e distri
buiçãodos vigilantes da empresa de segurança priva
da contratada, postos e turnos de trabalho, quando
ultrapassar o limite de 20 postos.



CAPITULO 111
Dos Vigilantes, dos Requisitos para o Exerc(cio

da Função e das Condições de Trabalho

Art. 17. O vigilante, para todos os efeitos legais,
é o empregado contratado sob o regime da Consoli
dação das Leis do Trabalho para o exercício das ativi
dades definidas nos incisos I, 11 e 111 do art. 2° desta
lei.

Art. 18. Para regular o exercício da profissão, o
vigilante deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser brasileiro, nato ou naturalizado;

11 - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;

111 - ter instrução correspondente à quarta série
do primeiro grau;

IV - ter sido aprovado em curso de formação de
vigilante, realizado em estabelecimento com funcio
namento autorizado nos termos desta lei;

V - ter sido aprovado em exame de saúde física,
mental e psicotécnico;

VI - não possuir antecedentes criminais regis
trados; e

VII - estar quite com as obrigações eleitorais e
militares.

Art. 19. O exercício da profissão de vigilante re
quer prévio registro na Delegacia Regional do Traba
lho do Ministério do Trabalho, o que se fará após a
apresentação dos documentos comprobatórios das
situações enumeradas no artigo anterior.

Parágrafo único. Ao vigilante será fornecida
Carteira de Trabalho e Previdência Social, em que
será especificada a atividade do seu portador.

Art. 20. É assegurado ao vigilante regularmente
contratado pelas empresas de segurança privada:

I - aprendizagem das tarefas da profissão a que
estão empenhados, nos curses de formação e aper
feiçoamento de vigilantes;

11- treinamento permanente dos procedimentos
de prática de tiro e defesa pessoal;
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Parágrafo único. As competências previstas no 11 - dos estabelecimentos financeiros, quando dis-
incisos I, VI, VII, VIII e X deste artigo não poderão ser puserem de serviço organizado de vigilância, ou mesmo,
objeto de delegação por convênio. quando contratarem empresas especializadas;

Art. 13 A cada ano, por ocasião da apre- 111 - da empresa executante dos serviços orgâ-
sentação do processo de renovação da licença de fun- nicos de segurança;
cionamento, as empresas de segurança privada de- IV - das instituições autorizadas a ministrar os
verão fornecer aos órgãos de fiscalização, conforme cursos de formação de vigilantes.
modelo aprovado em norma regulamentar, relatório Parágrafo único. Os serviços organizados de vigi-
circunstanciado de todos os postos de trabalho exis- lância são os serviços de segurança desenvolvidos pelas
tentes e do efetivo alocado, com a indicação precisa empresas características nos termos da presente lei.
das pessoas físicas ou jurídicas contratantes, bem
como dos equipamentos de vigilância, de radiocomu
nicação, dos veículos e do armamento e municação
disponíveis e alocados nas suas atividades, acompa
nhado de Certidão Negativa do INSS.

Art. 14 Nos casos em que houver con-
trato firmado com pessoas físicas ou jurldicas, de di
reito público ou privado, as empresas de vigilância
privada devem informar e remeter cópia do contrato
ao Departamento de Polícia Federal.

Art. 15 Os números mínimo e máximo
de vigilantes das empresas especializadas em cada uni
dade da Federação serão fixados pelo Departamento de
Policia Federal, observando-se, por empresa, um núme
ro máximo de vigilantes limitado a 10% (dez por cento)
do efetivo total legalmente previsto para as respectivas
corporaçOes policiais militares estaduais.

§ 1° O limite mínimo do número de vigi-
lantes das empresas especializadas será de 30 (trinta) vigi
lantes, por empresa, em qualquer unidade da Federação.

§ 2° O número de vigilantes das em-
presas especializadas em cada unidade da Federa
ção compreenderá o número de vigilantes contrata
dos por' empresas especializadas que tenham um
mesmo sócio-proprietário ou sujeitas ao controle do
mesmo grupo empresarial ou de seus parentes con
sangüíneos ou afins, até o 3° (terceiro) grau.

§ 3° No caso de empresas de segu-
rança privada de âmbito interestadual, o somatório do
efetivo dos vigilantes vinculados à respectiva sede e
aos seus estabelecimentos filiais não poderá ser su
perior a 5% (cinco por cento) do contingente autoriza
do para as Policias Militares de todos os estados da
Federação, observado, em qualquer caso, o disposto
no parágrafo anterior.

Art. 16 As armas e as munições desti-
nadas ao uso e treinamento dos vigilantes serão de
propriedade e responsabilidade:

I - das empresas especializadas de segurança
privada;
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11I - materiais e equipamentos em perfeito esta
do de funcionamento e conservaçao, inclusive armas
e munições, quando em serviço;

IV - uniforme especial em modelo aprovado
pelo órgão de fiscalizaçao competente, fornecido gra
tuitamente pela empresa a que se vincular, devendo
ser usado somente quando em efetivo serviço;

V - equipamentos de rádio e de comunicação
em perfeito estado de funcionamento;

VI - coletes à prova de balas produzidos pelas
fábricas registradas no Ministério do Exército, cujos
modelos forem aprovados pelo órgão competente;

VII- detenção em cela individual por ato decor
rente do serviço;

VIII - pagamento de adicional de periculosida
de, em seu grau máximo;

IX - seguro de vida em grupo, feito pela empre
sa de segurança a que se vincular.

Parágrafo único. O requisito definido no inci
so 11, vigilante em serviço, será assegurado quan
do no cumprimento das atividades abaixo relacio
nadas:

1- na vigilância ostensiva do patrimônio de ter
ceiros, na área interna dos respectivos estabeleci
mentos em que preste serviços;

11- na atividade de Transporte de Valores (TV);
11I - na escolta armada, utilizada como apoio ao

Transporte de Valores ou de cargas valiosas;
IV - quando da execuçao de segurança pessoal

privada; e
V - no perfodo em que estiver em deslocamento

em veiculo da sua empresa, e no percurso entre a
empresa e o estabelecimento em que irá prestar ser
viços de vigilância, restrita ao interior da instalação,
seja para compor posto de serviço novo, reforçar o
contingente existente ou para fazer a guarda do patri
mônio de terceiros que tenha sido violado.

Art. 21. Será permitido ao vigilante, quando em
serviço, portar revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cas
setete de madeira ou de borracha.

Parágrafo único. Os vigilantes quando desta
cados para atividades de transportes de valores,
poderão também utilizar espingarda de uso permi
tido, de calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacio
nal.

Art. 22. Fica vedada a contratação e alocação
de recursos humanos 'para a execução de qualquer
dos serviÇos de segurànça privada e de vigilância, ar
mada ou desarmada, previstos na presente lei, por
empresas que não atendam aos seus requisitos de
constituiçao e funcionamento.

Parágrafo único. A infração ao disposto neste
artigo sujeita o seu infrator a pagamento de multa no
valor de 1.000 (um mil) a 10.000 (dez mil) Unidades
Fiscais de Referência - UFIR, a ser determinada de
acordo com o montante do efetivo contratado e o pe
rlodo do contrato.

CAPiTULO IV
Do Controle de Armamento e Munições

Art. 23. O número total de armas permitido em
poder das empresas de segurança privada será:

I - na categoria vigilância, o equivalente a qua
renta por cento do seu efetivo de vigilantes compro
vadamente contratados, acrescido da reserva técnica
de cinco por cento calculado sobre o número de ar
mas;

11 - na categoria transporte de valores, o máxi
mo de quatro vezes o número de velculos especiais
em condições de uso, acrescido da reserva técnica
de cinco por cento calculado sobre o número de ar
mas;

111 - na categoria curso de formação de vigilan
tes, o máximo de 30% (trinta por cento) de sua capa
cidade de formaçao simultânea.

Das DisposiçOes Gerais e Finais

Art. 28. As empresas especializadas e os cursos
de formação de vigilantes que infringirem disposições
desta lei ficarão sujeitos às seguintes penalidades
aplicáveis pelo Ministério da Justiça, ou, mediante
convênio, pelas Polícias Militares estaduais, confor
me a gravidade da infraçao, levando-se em conta a
reincidência e a condiçao econômica do infrator:

I - advertência;

11 - multa de SOO (quinhentos) até 10.000 (dez
mil) UFIR;

111 - desmobilizaçao de contingente e cancela-
mento compulsório de contratos;

IV - proibição temporária de funcionamento; e

V - cancelamento do registro para funcionar.

Parágrafo único. Incorrerão nas penas previstas
neste artigo as empresas e os estabelecimentos fi
nanceiros responsáveis pelo extravio de armas e mu
nições.

Art. 29. A execuçao das fiscalizações referidas
no art. 11, incluindo as vistorias de instalações, de ve
leulos e do armamento e munições, poderá ser feita
de oficio, com treqOência a juizo do órgão competen
te, mas deverá ocorrer, pelo menos, uma vez a cada
ano.



Justificação

O presente projeto de lei tem o propósito de con
tribuir para a construção de uma nova ordem na área
de Segurança Privada, na medida em que o Pais so
freu inúmeras transformações, no seu conjunto, em
função da grave crise econOmico-social que vem se
aprofundando nas últimas duas décadas. E uma das
conseqüências, sem nenhuma dúvida, teve como fe
nOmeno o aumento da violência.

Note-se ainda que, considerando esta nova rea
lidade, a legislação vigente que regulamenta o siste
ma de segurança pública nacional não corresponde
mais às condiçOes de pollticas públicas exigidas pela
sociedade no momento.

Com efeito, a Lei nO 7.012, de 20 de junho de
1983, cujas últimas alterações datam de 1995, não
conseguiu acompanhar as mudanças sociais ocorri
das nestes 16 anos, onde as deficiências e dificulda
des do sistema de segurança pública cresceram pro
porcionalmente à violência desenfreada e à demanda
da sociedade brasileira por mais proteção.

É neste cenário que constatamos as condições
favoráveis que possibilitaram o crescimento vertigino
so do sistema de segurança privada, um setor de nos
sa economia que, não pode mera coincidência, cres
ceu a despeito das adversidades econOmicas vividas
pelo Pais.

Hoje, no Brasil, estima-se que existem cerca de
600.000 vigilantes legalizados e não menos do que
outros 600.000 em situação irregular, dados que defi
nem o efetivo de segurança privada no Pais, como
sendo cerca de três vezes superior ao efetivo policial
militar comprometido com a segurança pública dos di
versos estados e Distrito Federal.

É evidente que, por meio de um estl,ldo e uma
reflexão mais aguda do problema, os núméros acima,
ao contrário de representar um aparente Çf~scimento
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Parágrafo único. Poderão ser procedidas fiscali- Art. 36. O Poder Executivo regulamentará esta lei
zações por solicitação das entidades de classe, dos no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua
órgãos integrantes do sistema de segurança ou ainda publicação.
mediante denúncia de terceiros, em havendo indicios Art. 37. As empresas de que trata a presente lei,
de irregularidades por parte da empresa denunciada. terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se

Art. 30. Com relação a cada novo contrato cele- adaptarem às suas disposições, sob pena da aplica-
brado para fins de prestação de serviços de vigilân- ção das penalidades previstas no seu art. 25.
cia, segurança privada ou transporte de valores, as Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de sua
empresas enquadradas nos termos da presente lei publicação.
deverão providenciar, no prazo máximo de 10 (dez) Art. 39. Revogam-se as disposições em contrá-
dias após a celebração do contrato, a publicação do rio, em especial a Lei nO 7.102, de 20 de junho de
respectivo extrato no Diário Oficial do local de pres- 1983, a Lei nO 8.863, de 28 de março de 1994, além
tação de serviços, quando será aberto prazo de 15 dos artigos 14 ao 20 da Lei n° 9.017, de 30 de março
(quinze) dias para fins de impugnação pública ou por de 1995.
parte do órgão do Ministério Público Estadual, quan
do o contrato não atenda às regras e condições conti
das na presente lei.

Art. 31. Independentemen.te da freqüência de
fiscalizações que tenham sido efetuadas pelos ór
gãos competentes, as empresas referidas na presen
te lei deverão encaminhar, mensalmente, ao Departa
mento de Policia Federal, cópia do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED) informado
ao Ministério do Trabalho.

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho deve
rá informar ao órgão fiscalizador eventuais irregulari
dades constatadas nas empresas das quais trata a
presente lei.

Art. 32. As empresas privadas de segurança
proprietárias de armas, munições e veiculas especia
is, deverão encaminhar, a cada trimestre, relação dis
criminada contendo as especificações e correspon
dentes quantitativos ao Departamento de Policia Fe
deral, para fins de acompanhamento e controle.

Art. 33. O Ministério da Justiça e o Ministério do
Trabalho baixarão normas dispondo sobre a compe
tência que lhes é atribuida pela presente lei.

Art. 34. As empresas que, a partir da vigência da
presente lei, apresentarem excesso de vigilantes, em
relação ao limite máximo permitido, não poderão efe
tuar novas contratações de vigilantes, exceto para
substituição dos efetivamente demitidos.

Parágrafo único. As substituições poderão ser
procedidas até 1 (um) ano após a data de inicio de vi
gência desta lei.

Art. 35. Fica instituida a cobrança de taxas pela
prestação dos serviços relacionados no anexo a esta
lei, nos valores dele constantes.

Parágrafo único. Os valores arrecadados desti
nam-se ao custeio e à manutenção das atividades-fim
do órgão fiscalizador incumbido pelo Ministério da
Justiça.



PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 175, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab e outros)

Acrescenta dispositivos aos artigos
203 e 208 da Constituição Federal, relati
vos aos portadores de deficiência.

ANEXO I
(Art. 17 da Lei n° 9.017, de 30 de março de 1995)

TABELA DE TAXAS

150

176

100

500

835

176

102 - vistoria de veiculas especiais de 600
!.!r..~.!1~.I!c:>rte C!e vll!ores . _

!03 - Renovação de Certificados de Segu- 440
!rança das instalações de empresa de se-
igurança privda ou de empresa que mante-
Inha segurança própria

!07 - AlteracAo de Atos Constitutivos

i04 - Renovação de Certificado de Vistoria
ide veiculas especiais de transporte de va
i/ores1------··_·_-_···_-_·_·_----_·····_-·_---- - -"----.-.--- --
I
105 - Autorização para compra de armas,
!munições, explosivos e apetrechos de re-

i·~rg·ª·····················
1
i06 - Autorização para transporte de armas,
Imunições, explosivos e apetrechos de re-

!~ª-----------_._._---I--_._-----

~t? - Ex~!ç!Q de ~rteira de Vjgijante 1.1!._.__

113 - Vistoria de Estabelecimentos financei· 1.000
l.f.()s.. P.º!.ªg~I)~ªO~ ..pos~º .. . .. __ ..._._ .

,14 - ReCIIº-~trarne!l~.~!~º-Q!lI de Armas .--!:L _

111 - Expedição de alvará de funcionamen
i to de escola de formacão de viailantes

108 - Autorização para mudança de modelo 176
1de uniforme1-··----_·----_·_--_·_·_-_··_·_--·_----_·_- --.._--

109 - Registro de Certificado e Formação 05
jd.e VJgi!al)~~13. ...

'

I10 - expedição de alvará de funcionamen
to de empresa de segurança privada ou de
1~!!IPresa.9Ye ma!ltenha segural'!.ça....J?r:Q.p.~ria4-----_-_1
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natural de um setor da iniciativa privada, reforçam Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. -
uma grave distorção no sistema de segurança. Eduardo Campos.

Esta tem sido a preocupaçêo manifestada por
entidades públicas, privadas, não governamentais e
outros setores da sociedade enfim, preocupações do
cidadão que assiste de forma indefesa à ascensêo
dos índices de insegurança e violência.

A apresentação do projeto de lei que indicamos,
nesta oportunidade, tem o objetivo de disciplinar o con
junto desse sistema de segurança privada, a fim de que
possamos coibir as ações clandestinas e ilegais onde,
efetivamente, estimulam o ambiente para o crescimen
to dos atos de violência contra a sociedade.

A aprovação do presente projeto promoverá a
substituição da legislação em vigor mas, substancial
mente, adequará dispositivos que consideramos fun
damentais entre os quais, propomos: .

1) O controle social para concessão de autoriza
ção de funcionamento de empresas de segurança pri
vada, concessão esta submetida a um prazo de 15
dias para possíveis ações de impugnação, bem como
condicionada a parecer prévio sob a responsabilida
de de um conselho formado por meio da participação
de órgãos do setor público e da sociedade civil.

2) A limitação maior do número de armas a se
rem utilizadas pelas empresas de segurança privada,
bem como um controle mais rígido sobre o quantitati
vo de armamentos à disposição deste sistema.

3) Um limite máximo de vigilante por empresa,
guardando a proporçao de 10% do efetivo da Polrcia Mi
litar (PM) nó Estado sede, e 5% do efetivo geral das PM
em caso de empresas com atuação nacional.

4) A renovação anual de autorizaçao, que só ocor
rerá mediante apresentação de Relatório de Atividades
e certidão de regularidade fiscal junto ao município, es
tado e União, bem como fiscalização definida em lei.

5) O cancelamento da autorização de funciona
mento da empresa de segurança plivada que contratar,
aqualquer titulo, serviços de funcionário público da ativa.

6) A obrigatoriedade do envio dos contratos à
Superintendência da Polrcia Federal para que essa
possa controlar a localidade em que está sendo em
pregada o efetivo das empresas.

Em linhas gerais, são essas as sugestões que
apresentamos como contribuição para atualizar as
condições legais do funcionamento do sistema de se
gurança privada no País, na perspectiva de um cres
cimento saudável deste setor, sobretudo, ordenando
disposiÇões que possam reduzir a clandestinidade, o
comércio ilegal de armas e outras distorções provo
cadas~nàs atuais circunstências.
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As Mesas da Camara dos Deputados'e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único. Os arts. 203 e 208 da Constituição
Federal passam a vigorar acrescidos dos seguintes
parágrafos:

"Art. 203 .
Parágrafo único. Com vistas ao dipos

to no inciso IV, serão incentivadas, apoiadas
e subvencionadas pelo poder público as inti
tuições privadas, sem fins lucrativos, que
comprovem a realização de habilitação e re
abilitação de portadores de deficiência.

..........................................)" .

~.~·2~· : ;..::<~ :.: ./
§'4~ O poder público estimulará a ins-

r" /.;.1 • .1

talação/e o desenvolvimento da educação
esp€éializada e referida no inciso/III deste

""artigo e subvencionará instituições privadas,
sem fins lucrativos, que comprovem bons re
sultados na educação especializ~.da jip'orta-:,
"dores de deficiência."

~. -
JustificaçãQ_ .

.(::::~,-~_.:,~ ,' '>/
Como é público e notório;~~§ão insuficientés al?

iniciativas públicas voltadas pará' a educação especi
alizada, a habilitação, a reabilitaçl!iÇl e integraçl!io so
cial dos portadores de deficiência.

A atuação das instituições estatais, em razão
das propaladas dificuldades financeiras, não atinge a
universo dos portadores de deficiências mentais, vi
suais, auditivas, fonéticas, de locomoção e outras. E
sendo o atendimento especializzado, no ambito priva
do, uma ação de alto custo, fica inacessível à grande
maioria da população.

Por outro lado, as entidades privadas sem finali
dade lucrativa que atuam nesse campo não conse
guem ampliar o atendimento por não contarem com
os recursos necessários, urgindo, portanto, a sensibi
lização das autoridades públicas, no sentido do apoio
financeiro por que demandam essas entidades.

O efeito de "represamento· dos casos não as
sistidos, acumulados à espera de oportunidade, ten
dente a uma situação insustentável, desnuda a mag
nitude da dívida social para com os portadores de de
ficiência neste Pais.

Para amenização do problema, necessário se
faz, em primeiro lugar, a oferta de educação especia
lizada, proporcionada durante a infancia e a adoles
cência, período propíci9~pára aprendizagem, no qual

.. ._u-:-C'- -' ..

estão reunidas as melhores condições para o aprove
itamento escolar e aquisição de habilidades que pos
sam ser úteis ao longo da vida.

Ao lado da educação especial, a prestação de
serviços de habilitaçl!io, nos níveis indispensáveis, é
tarefa que não pode prescindir da parceria com as or-

. ganizações não governamentais, de modo a que a
união de esforços dos diferentes setores sociais pos
sa se reverter em benefício das populações necessi
tadas.

Certos, portanto, da relevancia da matéria para
a ruptura do estado de inércia das políticas sociais
quanto aos portadores de deficiência, contamos com
o apoio dos ilustres pares para a aprovação desta
proposta de emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Gilberto Kassab.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 176, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab e outros)

Dá nova redação ao inciso XLIII do
art. 5° da Constituição Federal.

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

Artigo único. O inciso XLIII do art. 5° da Consti
tuição Federal passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art.5° ..

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o s~üestro de pessoas, sua privação ou restrição de
Iiberade que não resulte de processo legal, a utiliza
çãode menores ou sua indução para a prática de cri
mesou para a prostituição, o tráfico ilícito de entorpe
centes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes,
os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem."

Justificação

As informações continuamente difundidas mos
tram índices crecentes de criminalidade em que são
cada vez mais evidentes o desprezo à vida e à integri
dade do ser humano. Pessoas são seqüestradas, pri
vadas de liberdade e trocadas por dinheiro, quando
sobrevivem. Assassinatos são cometidos para roubo
de quaisquer valores, dos grandes aos irrisórios. Por
múltiplos caminhos difunde-se o uso de substancias
que causam dependência, acabam por comprometer



"Art. 5° .
XXVIII- .

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 1.541, DE 1999

(Dos Srs. Deputados Ricardo Berzoini
e Geraldo Magela)

Requer informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre Doenças
Osteomusculares Relacionadas ao Tra
balho e Lesões por Esforço Repetitivo
(DORT/LER) no âmbito do Banco do Bra
sil, especificamente nas sedes localiza
das no Distrito Federal, referente aos últi
mos cinco anos.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no § 2° do artigo 50 da

Constituição Federal, combinado com o artigo 116 do
Regimento Interno da Cêmara dos Deputados, sejam
solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda, as seguintes
informações:

1) O Banco do Brasil tem enviado as Declara
ções de Instalações de todas as suas dependências,
conforme exige a NR 2 do Ministério do Trabalho? Se
positiva a resposta, anexar, dos últimos cinco anos,

a) a proteção às participações individuais em
obras coletivas e ao direito de propriedade da pes
soa humana quanto à reprodução de sua imagem e
de sua voz, inclusive nas atividades desportivas, ar
tísticas e culturais." (NR)

Justificação

A presente proposta de emenda à Constituição
Federal tem dois objetivos: a) dirimir qualquer dúvida
quanto às atividades abrangidas pelo direito assegu
rado na alínea a que se refere; b) deixar claro que o
propósito do dispositivo constitucional afetado não é
proteger a reprodução e, sim, o direito da pessoa cuja
voz ou imagem se reproduz.

Como se Vê, trata-se de uma proposta de emen
da sui generis, na medida em que busca apenas dar
maior clareza a uma redação que pode dar margem a
dúvidas e, até mesmo, a tratamento diferenciado de
direitos individuais análogos. Por esta razão, conta
mos com o apoio de nossos pares para sua aprova
ção.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Gilberto Kassab.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 177, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab e outros)

Dá nova redação ao art. 5°, inciso
XXVII, alínea a, da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
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irremediavelmente a saúde e ainda contribuem para Artigo único. O art. 5°, inciso XXVIII, alínea a, da
outras práticas criminosas. Meios de comunicação de- Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
monstram, até com ilustrações, a escancarada prostitui- redação:
ção infantil.

Crianças são orientadas e usadas por adultos na
execução de grande variedade de infrações penais. Os
maiores se mantêm ocultos e não hesitam em eliminar
os menores quando supõem que possam constituir peri
go para si próprios. Todos os dias há notrcias de crianças
e adolescentes mortos, individualmente ou em chacinas
coletivas, estas cada vez mais freqüentes.

Subsidiam-se as práticas anti-sociais com o que
é obtido nos seqüestros, grandes assaltos e roubos.
Geralmente os malfeitores estão equipados com re
cursos modernos e abundantes.

Essa situação é agravada com a utilização de
menores de idade. Multiplicam-se seus efeitos noci
vos com o desvio de crianças e adolescentes para os
furtos, roubos, latrocinios, tráfico de drogas, promis
cuidade sexual, estupros, prostituição, enfim, estabe
lece-se o ciclo vicioso constituído com a prática do cri
me e a indução de menores para cometê-lo.

Por esse caminho e no ritmo atual crescerão ex
ponencialmene a gravidade e o número de crimes. A
duração do problema terá projeções cada vez mais
longas, tornando mais remota sua erradicaão e me
nos eficaz o esforço educacional, que deve ser a solu
ção natural e permanente.

Como se tem visto, o crime já adentrou os mu
ros de muitas escolas,quando muros há, convertendo
em pesadelo, medo e pênico o que deveria ser alegria
e confiança na realização do sonho de bem formar o
caráter, a cultura e a competência.

A reversão indispensável e urgente deste qua
dro ora descrito motiva esta emenda, que tenho a
honra de propor, contando com o apoio dos nobres
pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Gilberto Kassab.



a) .
h) analisar e registrar em documen

to(s) específico(s) todos os acidentes ocorri
dos na empresa ou estabelecimento, com
ou sem vítima, e todos os casos de doença
ocupacional, descrevendo a história e as ca
racterísticas do acidente elou da doença
ocupacional, os fatores ambientais, as ca
racterísticas do agente e as condições do(s)
indivlduo(s) portador(es) de doença ocupa
cional ou acidentado(s);

i) registrar mensalmente os dados atu
alizados de acidentes do trabalho, doenças
ocupacionais e agentes de insalubridade
preenchendo, no mínimo, os quesitos des
critos nos modelos de mapas constantes
nos Quadros 111, IV, Ve VI, devendo a em
presa encaminhar um mapa contendo avali
ação anual dos mesmos dados à Secretaria
de Segurança e Medicina do Trabalho até o
dia 31 de janeiro, através do órgão regional
do MTb;

j) manter os registros de que tratam as
alíneas "h" e "i" na sede dos Serviços Espe
cializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho ou facilmente al
cançáveis a partir da mesma, sendo de livre
escolha da empresa o método de arquiva
mento e recuperação, desde que sejam as
seguradas condições de acesso aos regis
tros e entendimento de seu conteúdo, de
vendo ser guardados somente os mapas
anuais dos dados correspondentes às allne
as h e i por um período não inferior a 5 (cin
co) anos;"

Conforme acima previsto, sobre o Distrito Fe
deral, nos últimos cinco anos, solicitamos o envio
das cópias autenticadas dos mapas contendo avali
açao anual que foram enviados ao Ministério do Tra
balho.

5) A empresa possui Programa de Controle Mé
dico de Saúde Ocupacional (PCMSO)?

6) A NR 7 cita a obrigatoriedade de um relatório
anual com as seguintes características:

"7.4.6.1. O relatório anual deverá dis
criminar, por setores da empresa, o número
e a natureza dos exames médicos, incluindo
avaliações clinicas e exames complementa-
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as Declarações de Instalações dos Edifícios Sede I, "Compete aos profissionais integrantes dos Ser-
Sede li, Sede 11I, Sede IV do Banco do Brasil, autenti- viços Especializados em Engenharia de Segurança e
cadas pelo Ministério do Trabalho. em Medicina do Trabalho:

2) O Banco do Brasil possui Serviço Especiali
zado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SEESMT)?

A NR 4 do Ministério do Trabalho cita no item
4.2.3 que:

"A empresa poderá constituir Serviço Especiali
zado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho centralizado para atender a um conjunto de
estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a
distância a ser percorrida entre aquele em que se si
tua o serviço e cada um dos demais nao ultrapasse a
5 (cinco) mil metros..."

Se a resposta é positiva, qual a localizaçao
da(s) equipes SEESMT(s) que o Banco do Brasil pos
sui? Discriminar.

3) Na NR 4 o Ministério do Trabalho exige o re
gistro dos funcionários participantes do SEESMT,
conforme abaixo especificado:

"4.17. Os serviços Especializados em Engenha
ria de Segurança e em Medicina do Trabalho de que
trata esta NR deverao ser registrados no órgão regio
nal do MTb, (104.023-5111).

4.17.1. O registro referido no item 4.17 deverá
ser requerido ao órgão regional do MTb e o requeri
mento deverá conter os seguintes dados:

a) nome dos profissionais integrantes
dos Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho;

b) número de registro dos profissionais
na Secretaria de Segurança e Medicina do
,Trabalho do MTb;

c) número de empregados da reque
rente e grau de risco das atividades, por es
tabelecimento;

d) especificaçao dos turnos de traba
lho, por estabelecimento;

e) horário de trabalho dos profissionais
dos Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho."

Conforme exigência acima, solicitamos todas
as informações acima expostas, referentes às letras
a a e sobre os integrantes das equipes dos

. SEESMT, enumerados anteriormente.

4) Ainda na NR 4 o Ministério do Trabalho fala
sobre as funções e responsabilidades do SEESMT,
assim temos no item 4.12.:



"17.6.3. Nas atividades que exijam so
brecarga muscular estática ou dinâmica do
pescoço, ombros, dorso e membros superi
ores e inferiores, e a partir da análise ergo
nômica do trabalho, deve ser observado o
seguinte:

a) .
b) devem ser incluídas pausas para

descanso; (117.030-9113)
c) quando do retorno ao trabalho, após

qualquer tipo de afastamento igualou supe
rior a 15 (quinze) dias, a exigência de pro
dução deverá permitir um retorno gradativo
aos níveis de produção vigentes na época
anterior ao afastamento. (117.031-7/13)

17.6.4. Nas atividades de processa
mento eletrônico de dados, deve-se, salvo o
disposto em convenções e acordos coleti
vos de trabalho, observar o seguinte:

d) nas atividades de entrada de dados
deve haver, no mínimo, uma pausa de 10

"9.1.5. Para efeito desta NR, conside
ram-se riscos ambientais os agentes físicos,
químicos e biológicos existentes nos ambien
tes de trabalho que, em função de sua nature
za, concentração ou intensidade e tempo de
exposiçêo, são capazes de causar danos à
saúde do trabalhador.

9.2. Da estrutura do PPRA.
9.2.1. O Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais deverá conter, no míni
mo, a seguinte estrutura:

a) planejamento anual com estabeleci
mento de metas, prioridades e cronograma;
(109.003-8/11 )

b) estratégia e metodologia de ação;
(109.004-6/11 )

c)forma do registro, manutenção e di
vulgação dos dados; (109.005-4/11)

d) periodicidade e forma de avaliação
do desenvolvimento do PPRA.

9.2.2. O PPRA deverá estar descrito
num documento-base contendo todos os as
pectos estruturais constantes do item 9.2.1.

9.2.2.1. O documento-base e suas al
terações e complementações deverão ser
apresentados e discutidos na Cipa, quando
existente na empresa, de acordo com a NR
5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas
desta Comissão. (109.008-9/12)
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res, estatísticas de resultados considerados 9.2.2.2. O documemto-base e suas al-
anormais, assim como o planejamento para terações deverão estar disponíveis de modo
o próximo ano... a proporcionar o imediato acesso às autori-

7.4.6.2. O relatório anual deverá ser dades competentes. (109.009-7/12)"

apresentado e discutido na Cipa, quando Se positiva a resposta 8 solicitamos o envio de
existente na empresa, de acordo com a NR cópias autenticadas das atas da Cipa que conte-
5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas nham os PPRA dos últimos cinco anos, dentro do
daquela comissão. (107.038-0111). Distrito Federal, levando-se em conta, inclusive, os

7.4.6.3. O relatório anual do PCMSO laudos ergonômicos.
poderá ser armazenado na forma de arquivo 9) Na NR 17 o Ministério do Trabalho expõe so-
informatizado, desde que este seja mantido bre ergonomia, ambiente e condições de trabalho e
de modo a proporcionar o imediato acesso traz as seguintes exigências:
por parte do agente da inspeção do traba-
lho. (107.039-8/11) "17.1.1. As condições de trabalho in-

cluem aspectos relacionados ao levantamento,
transporte e descarga de matérias, ao mobiliá
rio, aos equipamentos e às condiçOes ambien
tais do posto de trabalho e à própria organi
zação do trabalho.

17.1.2. Para avaliar a adaptação das
condições de trabalho às características psi
cofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao em
pregador realizar a análise ergonômica do tra
balho, devendo a mesma abordar, no mínimo,
as condições de trabalho conforme estabele
cido nesta Norma Regulamentadora..."

O Banco do Brasil já possui levantamentos er
gonômicos sobre os ambientes e a organização do
trabalho de suas dependências?

10) Na NR 17 sobre pausas para descanso cita
que:

Solicitamos o envio das cópias autenticadas
das atas da Cipa que contenham o PCMSO, incluin
do as estatísticas dos resultados anormais por setor
para o DF, dos últimos cinco anos.

7) A empresa possui Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA)?

8) O Ministério do Trabalho na NR 9 exige que:



Justificação

Acrescenta dispositivo ao art. 13 da
Lei nO 9.615, de 24 de março de 1998, de
terminando que as entidades nacionais
de administração do desporto sejam se
diadas no Distrito Federal.

PROJETO DE LEI N° 2.206, DE 1999
(Do Sr. Deputado Paulo Octávio)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 13 da Lei n° 9.615, de 24 de março

de 1998, passa a viger acrescido do seguinte § 2°,
transformando-se o parágrafo único em § 1°:

"Art. 13 .

Trata-se de fato inconteste a importância de que
se reveste a atividade desportiva no Pafs, não ape
nas como expressão cultural de nosso povo, mas
como elemento de ocupação do tempo livre, do lazer,
a que todos os cidadãos têm direito, conforme esta
belecido no art. 216 da Constituição Federal.

Em suas diferentes modalidades, longe de con
figurar atividade de nfvel secundário, a prática des-

§ 2° As entidades referidas no inciso 111 deste ar
tigo terão sede no Distrito Federal".

Art. 2° Fica estabelecido o prazo de cento e vin
te dias para que as entidades nacionais de adminis
tração do desporto se adaptem ao disposto nesta lei.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Conforme publicado na imprensa, "cerca de
65% da população atingida por Doenças Osteomus
culares Relacionadas ao Trabalho e Lesões por Esforço
Repetitivo (DORT/LER) são bancários.
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(dez) minutos para cada 50 (cinqUenta) mi- Só no Banco do Brasil, a legião de trabalhaao-
nutas trabalhados, não deduzidos da jorna- res que apresentam sintomas de LER chega aproxi-
da normal de trabalho; (117.035-0/13) madamente a 23% dos funcionários da ativa, fora ou-

e) quando do retorno ao trabalho, após tros que tentam junto ao INSS o reconhecimento do
qualquer tipo de afastamento igualou supe- nexo causal.
rior a 15 (quinze) dias, a exigência de pro- O alto fndice de estresse, que atinge cerca de
dução em relação ao número de toques de- 40% do funcionalismo, associado aos 34% que traba-
verá ser iniciado em nfveis inferiores do má- Iham sujeitos a riscos ergonOmicos..."
ximo estabelecido na alfnea b e ser amplia- Assim, cabe a esta Casa acompanhar a admi-
da progressivamente. (117.036-8113)". nistração dos bancos públicos. No caso do BB e da

Levando em conta o alto grau de informatiza- CEF, temos recebi~~ informações de que a polft!ca ~e
ção de todas as dependências do Banco do Brasil, preve~ção e ~eablhtação de do~nças profi~slonals
solicitamos o envio das cópias autenticadas dos tem sido deficiente, causando preJufzos à saude dos
acordos e convenções coletivas que estabeleçam tra~alhadores, .a~ INSS e às próprias instituiçO~s. É
pausas durante o serviço. do Int~resse publico, e portanto desta Casa, verificar

11) O Banco do Brasil complementa os salários a realidade dos fatos.
dos seus empregados afastados por acidente de tra- Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. -
balho? Deputado Ricardo Berzoini, Deputado Geraldo Ma-

12) Os tickets, ajuda-alimentação ou cesta bá- gela.
sicas estão sendo pagos para os empregados afasta-
dos por acidente de trabalho?

13) O convênio Banco do Brasil/CASSI arca
com todas as despesas relativas ao tratamento do
acidentado do trabalho?

14) Nos últimos anos ocorreram várias mudan
ças no quadro de funcionários/Reestruturação no
Banco do Brasil, levando-se em conta:

Art. 461. Sendo idêntica a função, a
todo trabalho de igual valor, prestado ao
mesmo empregador, na mesma localidade,
corresponderá igual salário, sem distinção
de sexo, nacionalidade ou idade.

TST, RR 168.035/95.0, José Zito Cala
sãs, Ac. 38 T.2.591/96.

Sendo a licença remunerada espécie
de interrupção do contrato de trabalho, sêo
devidos todos os adicionais no perfodo da li
cença, como se em atividade estivesse.

As mudanças ocorridas em comissões e salári
os dos empregados afastados por acidente de tra
balho, respeitaram os direitos acima, bem como os
direitos adquiridos e o princípio de inalterabilidade
unilateral das condições e contrato de trabalho? Se
positiva a resposta, anexar os acordos coletivos e
outros instrumentos de direito coletivo de trabalho.
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portiva representa uma atividade social relevante,
devendo, por isso mesmo, ser considerada como
de interesse público.

Dentro desse espirito, a presente iniciativa objeti
va determinar que as entidades nacionais de adminis
tração do desporto tenham sede no Distrito Federal.

Dado o seu caráter nacional, entendemos de
ver-se aplicar a esses órgãos procedimento análogo
ao adotado para a transferência de órgãos federais
para a Capital Federal.

Estamos convencidos de que a manutenção
de tais órgãos eqUidistantes de pressões e paixões
regionais será fundamental para o fortalecimento
de sua eficiência.

Essas são as razões que nos movem a apre
sentar à consideração desta Casa a presente inici
ativa, solicitando aos nobres pares que lhe pres
tem apoio.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Paulo OCtávio, Vice-Lider do PFl.

PROJETO DE LEI N° 2.207, DE 1999
(Do Sr. Deputado Paulo Octávio)

Acrescenta dispositivo ao art. 52
e altera a redação do inciso 11I do art.
55 da Lei nO 9.615, de 24 de março de
1998.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 16 O art. 52 da Lei nO 9.615, de 24 de

março de 1998, passa a viger acrescido do se
guinte § 3°;

"Art. 52 ..

§ 3° Os Tribunais de Justiça Despor
tiva das entidades nacionais de adminis
tração do desporto terão sede no Distrito
Federal."

Art. 2° O inciso 11I do art. 55 passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 55 .

1- ..
11- .

11I - três advogados com notório sa
ber jurfdico desportivo, indicados pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advoga
dos do Brasil.

Art. 3° Fica estabelecido o prazo de cento e
vinte dias para que os Tribunais de Justiça Desporti
va referidos se adaptem ao disposto nesta lei.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

É evidente que, como pólo de irradiação poHti
ca, a Capital Federal deve aglutinar as entidades que
se constituem com objetivos nacionais, a fim de que
não se estabeleçam processos discriminatórios, em
função de regionalismos ditados até por influências
estranhas aos objetivos precípuos dos organismos in
teressados.

Por uma questão de economia processual, re
comenda-se a integração dessas entidades na mes
ma região, facilitando, assim, a melhor operacionali
dade de suas atividades, seja em razão de relaciona
mentos necessários com órgãos públicos, seja, tam
bém, à vista da facilidade de comunicação entre as
próprias entidades representativas.

A presente iniciativa tem o escopo de determi
nar que os Tribunais de Justiça Desportiva das enti
dades nacionais de administração do desporto te
nham sede no Distrito Federal.

Tendo em vista o seu caráter nacional, entende
mos dever-se aplicar a esses órgãos procedimento aná
logo ao adotado para a transferência de órgãos federais
para a Capital Federal.

Estamos convencidos de que a manutenção de
tais órgãos eqUidistantes de pressões e paixões regi
onais será fundamental para a autonomia e indepen
dência de suas decisões.

A alteração proposta no inciso 11I do art. 55, visa
transferir da OAB - que, na prática, é a Seccional do
Estado sediado - para o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, a indicação de três membros
do Tribunal de Justiça Desportiva. Dessa forma, evi
tar-se-á interferências ou pressões de interesses regio
nais nas decisões do Tribunal. Nesse cenário, o Conse
lho Federal da OAB poderá avaliar, discricionariamente,
a necessidade de indicações caso a caso, valendo dizer
que o mesmo poderá delegarà seccional Estadual as in
dicações mencionadas.

Não obstante a relevância dos argumentos ex
postos, a matéria está amparada pelo § 1° do artigo
217 da Constituição Federal, que estabelece que as
instâncias da Justiça Desportiva serão reguladas por
legislação própria, como é o caso da fixação do seu
domicilio.
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Essas são as razoes que nos movem a apresen- "Art. 44 ..
tar à consideraçao desta Casa a presente iniciativa, se- Parágrafo único. Cada legislatura terá a dura-
licitando aos nobres pares que lhe prestem apoio. Çao de cinco anos."

Sala das Sessões, 8 de dezembro de "Art. 46 ..
1999. - Deputado Paulo Octávio, Vice-LIder § 1° Cada Estado e o Distrito Federal
do PFL. elegerao três Senadores, com mandato de

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO cinco anos.
N0 , DE 1999 § 2° Cada Senador será eleito com

(Do Sr. Manoel Salviano e outros) dois suplentes."
Proibe a reeleição para os cargos "Art. 82. O mandato do Presidente da

executivos e estabelece a coincidência República é de cinco anos e terá inrcio em

geral das eleições em 2006, para manda~ 1° de janeiro do ano seguinte ao da sua ele~
iça0."

tos de cinco anos, em todos os niveis
dos Poderes Executivo e Legislativo. Art. 2° É suprimido o § 3° do art. 46 da Consti-

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- tuiçao Federal.
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituiçao Art. 3° Os mandatos eletivos de cinco anos de
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto duraçao estabelecidos nesta emenda vigorarao para
constitucional: os candidatos eleitos a partir de 2006.

Art. 1° Os artigos 14, § 5°; 27, § 1°; 28, caput; § 4° Os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e os Verea-
29, inciso I; 44, parágrafo único; 46. §§ 1° e 2°; e 82, dores eleitos em 2000 exercerao mandatos de seis
todos da Constituição Federal, passam a vigorar com anos.
a seguinte redaçao: Art. 5° Os Senadores eleitos em 2002, excep-

"Art. 14. cionalmente dois terços da composiçao do Senado
§ 50 São inelegrveis para os mesmos Federal. exercerao mandatos de nove anos.

cargos, no perrodo subseqüente, o Presi- Art. 6° Esta emenda constitucional entra em vi-
dente da República, os Governadores de gor na data de sua publicaçao.
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e Justificação
quem os houver sucedido ou substiturdo
nos seis meses anteriores ao pleito." Fazem-se urgentes reformas no texto constitu-

"Art. 27. cional visando adequar alguns aspectos de nosso sis-
§ 1° Será de cinco anos o mandato tema eleitoral à realidade do País e, também, às ten-

dos Deputados Estaduais, aplicando-se~lhes dências internacionais na matéria.
as regras desta Constituiçao sobre sistema Em primeiro lugar, é imperioso que se restabele-
eleitoral. inviolabilidade. imunidades, remu- ça a proibiçao da reeleiçao para os cargos do Poder
neraçao. perda de mandato, licença, impedi- Executivo, como bem assentaram os Constituintes de
mentos e incorporaçao às Forças Armadas." 1988. Definitivamente o Pars nao tem maturidade pc-

"Art. 28. A eleição do Governador e do Iftica para permitir-se a reeleiçao dos detentores de
Vice-Governador de Estado, para mandato cargos eletivos do Poder Executivo. No interior e nos
de cinco anos. realizar-se~á no primeiro do- Governos dos Estados mais pobres da Federaçao cri-
mingo de outubro, em primeiro turno, e no am-se verdadeiras oligarquias que tendem a se per-
último domingo de outubro, em segundo tur- petuar no poder. sao comuns, também, o uso da má-
no, se houver, do ano anterior ao do término quina governamental e o abuso de poder econômico
do mandato de seus antecessores, e a pos- por parte dos que já detêm cargo e querem se reele-
se ocorrerá em primeiro de janeiro do ano ger, notadamente em parses pobres e desiguais
subseqüente, observado, quanto ao mais, o como o é o nosso, onde faltam educaçao e esclareci-
disposto no art. 77." . mento a grande parte do eleitorado, oprimida pela pc-

"Art. 29 :........... breza.
I - eleiça0 do Prefeito, do Vice-Prefeito Por outro lado é preciso fazer também coincidir

e dos Vereador~s. para mandato de cinco as eleições entre nós. Nao é mais possivel o Pais de
anos, mediante pleito direto e simultâneo re- dois em dois anos. ver-se às volÍé:ic (',om eleições e
alizado em todô oPars." ' '" .;. . tOdo o custo para a Naçao que as mesmas acarretam,



Justificação

Fazem-se urgentes reformas no texto constitu
cionai visando a adequar alguns aspectos de nosso
sistema eleitoral à realidade do País e, também, às
tendências internacionais na matéria.

Em primeiro lugar, é imperioso que se resta
beleça a proibição da reeleição para os cargos do
Poder Executivo, como bem assentaram os Cons
tituintes de 1988. Definitivamente o Pafs nao tem
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seja econômico seja político. Por que não se renova- "Art. 28. A eleição do Governador e do
rem os Govemos e Parlamentos, ao mesmo tempo, Vice-Governador de Estado, para mandato
promovendo eleições gerais, em todos os niveis? de cinco anos, realizar-se-á no primeiro do-
Nesse sentido, propomos a coincidência geral das mingo de outubro, em primeiro turno, e no
eleições, a partir do ano 2006, com algumas regras último domingo de outubro, em segundo tur-
de transição constantes dos arts. 4° e 5°, e que são no, se houver, do ano anterior ao do término
auto-explicativas. Põe-se fim, também, à inútil reno- do mandato de seus antecessores, e a pos-
vação parcial dos membros do Senado Federal. se ocorrerá em primeiro de janeiro do ano

Finalmente, estabelecemos em 5 (cinco) anos a subseqoente, observado, quanto ao mais, o
duração dos mandatos para todos os detentores de disposto no art. 77."
mandato eletivo, seja no Executivo seja no Legislati- "Art. 29 .
vo. Trata-se de questão subjetiva, evidentemente, I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito
mas achamos realmente o lapso de cinco anos ade- e dos Vereadores, para mandato de cinco
quado à nossa realidade sociopolítica e cultural. anos, mediante pleito direto e simultâneo re-

Contamos, então, com o apoio de nossos no- alizado em todo o País."
bres pares para aprovar a presente Proposta de "Art. 44 <0 ., ..

Emenda à Constituição, que visa a implementar ur- Parágrafo único. Cada legislatura terá
gentes reformas em nosso sistema eleitoral. a duração de cinco anos."

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. - "Art. 46 ~

Deputado Manoel Salviano. § 1° Cada Estado e o Distrito Federal

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO elegerão três Senadores, com mandato de
cinco anos.

N° 178, DE 1999 § 20 Cada Senador será eleito com
(Do Sr. Manoel Salviano e outros) dois suplentes."

Proibe a reeleição para os cargos "Art. 82. O mandato do Presidente da
executivos e estabelece a coincidência República é de cinco anos e terá início em
geral das eleições em 2006, para manda- 1° de janeiro do ano seguinte ao da sua
tos de cinco anos, em todos os níveis eleição."

dos Poderes Executivo e Legislativo. Art. 20 ~ suprimido o § 30 do art. 46 da Consti-

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se- tuição Federal.
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Art. 3° Os mand~tos eletivos de cinco anos de .
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto duração estabelecidos nesta Emenda vigorarão para
constitucional: os candidatos eleitos a partir de 2006.

Art. 1° Os artigos 14, § 5°; 27, § 1°; 28, caput; Art. 4° Os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e os Vere-
29, inciso I; 44, parágrafo único; 46, §§ 10 e 2°; e 82, adores eleitos em 2000 exercerão mandatos de seis
todos da Constituição Federal, passam a vigorar com anos.
a seguinte redação: Art. 5° Os Senadores eleitos em 2002, excepci-

onalmente dois terços da composição do Senado Fe-
~A~~ ~~~..i·~~·1~9r~~i~·p~~~··~~·~~~~~s deral, exercerão mandatos de nove anos.

cargos, no perfodo subseqOente, o Presi- Art. 6° Esta emenda constitucional entra em vi-
dente da RepÚblica, os Governadores de gor na data de sua publicação.
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido ou substituído
nos seis meses anteriores ao pleito."

"Art. 27 .
§ 10 Será de cinco anos o mandato

dos Deputados Estaduais, aplicando-se-Ihes
as regras desta Constituição sobre sistema
eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remu
neração;.perda de mandato, licença, impedi
mentos,:e incorporação às Forças Armadas."



O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã haverá prorrogação de ses
são em homenagem ao Dia da Bíblia Sagrada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES.:

Bloco

PSB/PCDOB

Partido

PSDB
PT
PFL
PSDB

PARÁ

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PFL

RORAIMA

PPS

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 3

Airton Cascavel
Presente de Roraima: 1

Gerson Peres PPB
Nilson Pinto
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 2
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maturidade política para permitir-se a reeleição VIII - ENCERRAMENTO
dos detentores de cargos eletivos do Poder Executivo.
No interior e nos Governos dos Estados mais po
bres da Federação criam-se verdadeiras oligarqui
as que tendem a se perpetuar no poder. São co
muns, também, o uso da máquina governamental
e o abuso de poder econômico por parte dos que já
detêm cargo e querem se reeleger, notadamente
em palses pobres e desiguais como o é o nosso,
onde faltam educação e esclarecimento a grande
parte do eleitorado, oprimida pela pobreza.

Por outro lado é preciso fazer também coinci
dir as eleições entre n6s. Não é mais possível o
País de dois em dois anos, ver-se às voltas com ele
ições e todo o custo para a Nação que as mesmas
acarretam, seja econômico seja político. Por que
não se renovarem os Governos e Parlamentos, ao
mesmo tempo, promovendo eleições gerais, em to
dos os níveis? Nesse sentido, propomos a coinci
dência geral das eleições, a partir do ano 2006, com
algumas regras de transição constantes dos arts. 4°
e 5°, e que são auto-explicativas. Põe-se fim, tam
bém, à inútil renovação parcial dos membros do Se
nado Federal.

Finalmente, estabelecemos em 5 (cinco)
anos a duração dos mandatos para todos os de
tentores de mandato eletivo, seja no Executivo
seja no Legislativo. Trata-se de questão subjetiva,
evidentemente, mas achamos realmente o lapso
de cinco anos adequado à nossa realidade socio
política e cultural.

Contamos, então, com o apoio de nossos no
bres pares para aprovar a presente Proposta de
.Emenda à Constituição, que visa implementar urgen
tes reformas em nosso sistema eleitoral.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Manoel Salviano.

REQUERIMENTO RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 5

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 155 do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei
nO 1.586, de 1999, que "dá ao aeroporto de Teresi
na a denominação de 'Aeroporto de Teresina/Se
nador Petrônio Portela' ...

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1~99. '
Roberto Jefferson, PTB - Odelmo Leão, PPB __,Lui·
za Erundina, PSB/SP.

Nilson Mourão
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 2

ACRE'

PT
PSDB
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PUPST/PSL

SERGIPE

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
José Thomaz NonO PFL
Presentes de Alagoas: 2

Luciano Bivar PSL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 10

Adelson Ribeiro PSC
Augusto Franco PSDB
Marcelo Déda PT
Presentes de Sergipe: 3

CEARÁ

PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
João Ribeiro PFL
Presentes do Tocantins: 2

MARANHÃO

Neiva Moreira PDT
Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 2

Aníbal Gomes
Amon Bezerra
Eunício Oliveira
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Presentes do Ceará: 5

PARAíBA

Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Presentes da Paraíba: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Lavoisier Maia PFL
MúdoSé PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

Mussa Demes
Paes Landim
Wellington Dias
Presentes do Pauí: 3

PIAui

PFL
PFL
PT

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
Jonival Lucas Junior PPB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFI
José Lourenço PFL
Leur Lomanto PFL
Luiz Moreira PFL
Nelson Pel/egrino PT
Nilo Coelho PSDB
Ro~ndLa~gne PFL
Walter Pinheiro PT
Presentes da Bahia: 16

MINAS GERAIS

PERNAMBUCO

AntOnio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hol/anda PFL

Aécio Neves
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Glycon Terra Pinto
Jaime Martins

PSDB
PSDB
PPFL
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
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MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSDB
Presente do Mato Grosso do Sul: 1

GOIÁS

PSOB
PSOB
PMOB
PMDB
PSOB

PARANÁ

PSOBAlex Canziani

Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Pedro Canedo
Presentes de Goiás: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 2

MATO GROSSO

Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSOB
Ricarte de Freitas PSOB
Teté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso: 4

Gilberto Kassab PFL
Jair Meneguelli PT
João Paulo PT
José Dirceu PT
José Machado PT
José Roberto Batochio POT
Julio Semeghini PSOB
Luiz Antonio Fleury PTB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PFL
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMOB
Rubens Furlan PPS
Vadão Gomes PPB
Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 27

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Carlos Santana PT
Eber Silva PDT
Fernando Gabbeira PV
Francisco Silva PST
Jorge Wilson PMDB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miro Teixeira POT
Ricardo Maranhão PSB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 17

ESP(RITO SANTO
João Coser PT
Presentes do Espírito Santo: 1

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloizio Mercadante PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Clovis Volpi PSDB
Or. Evilásio PSB
Edinho Araújo PPS

João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
Júlio Delgado PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Olimpio Pires PDT
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Virgílio Guimarães PT
Presentes de Minas Gerais: 19



Dezembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 60863

ACRE

PT

RONDÔNIA

PDT
PFL

Agnaldo Muniz
Oscar Andrade
Total de Ausentes: 2

Marcos Afonso
Total de Ausentes: 1

PSDB
PSDB
PTB
PT
PT
PPS
PFL

Chico da Princesa
Flávio Arns
José Carlos Martinez
Márcio Matos
Padre Roque
Rubens Bueno
Santos Filho
Presentes do Paraná: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 2

PUPST/PSL

CEARÁ
PFL
PFL
PSDB

MARANHÃO

PMDB
PFL
PFL
PST
PSDB

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB
Total de Ausentes: 1

Albérico Filho
Mauro Fecury
Nice Lobão
Remi Trinta
Sebastião Madeira
Total de Ausentes; 5

Moroni Torgan
Roberto Pessoa
Vicente Arruda
Total de Ausentes: 3

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Fernando Coruja PDT
João Matos PMDB
Renato Vianna PMDB
Presentes de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Darcuisio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Ester Grossi PT
Fernando Marroni PT·
Germano Figotto PMDB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Roberto Argenta PHDBS
Valdeci Oliveira PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 12

PARAiBA

PFL
PMDB

Adauto Pereira
Damião Feliciano
Total de Ausentes: 2

Partido Bloco

DEIXAM DE COMPARECER OS
SENHORES:

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCdoB
José Chaves PMDB
Marcos de Jesus PST PL/PST/PSL
Sérgio Guerra PSDB
Severino Cavalcanti PPB
Total de Ausentes: 6

,-
PARÁ

PMDB

RORAIMA

PFL
PFL

Elton Rohnelt
Luis Barbosa
Total de Ausentes: 2

Elcione Barbalho
Total de Ausentes: 1
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ALAGOAS

PLlPST/PSL

SÃO PAULO

PT
PPB
PPB
PT
PL
PFL
PT

Antônio Palocci
Celso Russomanno
Cunha Bueno
Iara Bernardi
Marcos Cintra
Robson tuma
Teima de Souza
Total de Ausentes: 7

PSB/PCdoBP""\ .

SERGIPE

PMOB
PSDB
PSDB

Givaldo Carimbão
Total de Ausentes: 1

Jorge Alberto
José Teles
Sérgio Reis
Total de Ausentes: 3

GOIÁS

PPB
PMDB

Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 2

MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB
Total de Ausentes: 1

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 2

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Ricardo Noronha PMDB
Total de Ausentes: 2

PLlPST/PSL

BAHIA

PFL
PFL
PPB

MINAS GERAIS

PL
PFL
PPB
PPB
PST PLlPST/PSL
PT
PT
PMDB
PFL

Cabo Júlio
Carlos Melles
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Lincoln Portela
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Silas Brasileiro
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 9

Jairo Azi
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 3

PARANÁ

PMDB
PPB
PPB

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PPB
PT

Hermes Parcianello
José Janene
Ricardo Barros
Total de Ausentes: 3

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Total de Ausentes: 1

Adão Pretto
Alceu Col/ares
Júlio Redecker
Luiz Mainardi

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Laura Carneiro PFL
Luiz Salomão PDT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Roberto Jefferson PTB
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins PDT
Total de Ausentes: 9

EspíRITO SANTO

Magno Malta PTB
Nilton Baiano PPB
Total de Ausentes: 2
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MATÉRIA SOBRE A MESA

ORDEM DO DIA
(ÀS 16 HORAS)

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer
ro a sessão, designando para amanhã, quinta-feira,
dia 9, às 14 horas, a seguinte Ordem do Dia.

Pompeo de Mattos
Veda Crusius
Total de Ausentes: 6

PDT
PSDB

1997, que dispõe sobre a carreira "de apolo
técnico-administrativo do Ministério Público da'
União, fixa os valores de sua remuneração e dá
outras providências; tendo pareceres das
ComlssOes: de Trabalho, de Administração' e
Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr.
Luciano Castro); e de Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária (Relator: Sr.
Custódio Mattos); e de Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa ( Relator Sr.
Vicente Arruda).

I. Recurso nO 206, de 1997, ao Presidente
da Câmara dos Deputados contra a apreciação
conclusiva pela Comissão de Viação I e
Transportes do Projeto de Lei nO 2.327, de 1996. ':

. URGêNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
.PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 83-B, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussao, em tumo único, do Projeto de Lei
Complementar nO 83-A, de 1999, que dá nova redação
ao inciso I do art. 33 da Lei Complementar nO 87, de 13
de setembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e .sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e Intermunicipal e
de comunicàçao, e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Finanças e TributaçãQ pela
adequação financeira e orçamentária e, no m~rito, pela
pela aprovação deste e das emendas de Plenário a ele
apresentada, contra os votos dos Deputados José
Pimentel, Carlito Merss, Ricardo Berzoini e Dr. Evilásio,
com voto em separado do Deputado josé Pimentel
(Relator Sr. Luiz Carlos Hauly). Pendente de parecer da'
Comisssão de Constituição e Justiça e de Redação.

PRIORIDADE

Dlscusslo

2
PROJETO DE LEI N° 3.066-F, DE 1997
(DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO)

Discussão, em tumo único, da EMENDA DO
ISENADO FEDERAL ao Projeto de Lei nO 3.066-D, de

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 8-A, DE 1999

(DO SR. UBIRATAN AGUIAR)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução n° 8, de 1999, que acrescenta
parágrafo ao art. 280 do Regimento Intemo ; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda de plenário.
com substitutivo e subemenda, contra o voto d,
deputado José Dirceu (Relator: Sr. Jutah~

Junior); e da Mesa, pela aprovação deste, com
substitutivo, e pela rejeição da emenda apresentada em
Plenério (Relator: Sr. Heráclito Fortes).

ORDINÁRIA

Dlscusslo

4
PROJETO DE LEI N° 69-A, DE 1999.
(DO SR. PHILEMON RODRIGUES)

DIscussAo, em tumo único, do Projeto de Lei nO
69, de 1999, que acrescenta artigo à Lei nO 7.210, de 11
de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais, facultando
ao preso o cumprimento da pena em estabelecimento
que menciona; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicldade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com substitutivo (Relator: Sr.
Fernando Coruja).

Obs.: mat6r1a Inclulda em pauta em virtude de
aprovação do REC 35199.
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" :.

AVI.SOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE.
EMENDAS 00 RECURSOS

l-EMENDAS

1.1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nO 177/89)·

N° 90199 (PODER EXECUTIVO) - Altera os arts. 88 e
121 da Lei Complementar nO 75, de 20 de maio
'de 1993, que dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União.

_Ú.LTIMASESSÃO: 09-12~99
Prazo de tramitaç~o na C~mara dos Deputados
(art. 64, § 1° da Constituiç~o Federal): 16-03-00

, -. -

1.2 PROJETOS DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS:
(art. 216, § 1°)

N° 57/99 (INALDO LEITÃO) - Altera a redação do art.
39 e acrescenta o Titulo XI ao Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-99 . .

N° 56199 (INOCÊNCiO OLl~I;IRA) ...., Cria a Comissão
permanente de combate ao narcotráfico. .

DECURSO: 3° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99'"

11 - RECURSOS

1. G()NTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(àrt. 58, §3° combinado com art.132, § 20)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:..•. ,., .... t

N° 1.176-A195 (PODER EXECUTIVO) - Estabelece as
. ,'. principias e as diretrizes para o Sistema
':, .. , .' Nacional de Viação e dá outras providências.
DECURSO: 3° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99 '

N° 4.6S3-Al98 (PODER EXECUTIVO) - Regulamenta o .
§ 2° do art. 236 da Constituição Federal,
mediante o estabelecimento de 'normas gerais
para a fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de
registro· e dá outras providências.

DECURSO: 1° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-99

N° 3.179-B/97 (SENADO FEDERAL) - Autoriza o
Poder Executivo a alterar a razão social da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - Codevasf, nos termos que
especifica, e dá outras providências.

DECURSO: 1° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-99

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

N° S8-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Santa Luzia
de Mossoró, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 92-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Emissora Sarandiense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Sarandi,
Estado do Rio Grande do Sul.

DI:CURSO: 3° SESSÃO .
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 98-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUN1CAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio
Ibitinga Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ibitinga, Estado de São Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

.
N° 99-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA,COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o' ato que renova a
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concessêo. outorgada à Rádio Difusora de
Mirassol Ltda., para' explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Mirassol, Estado de São Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 100-A/99 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sistema Nova Difusora
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Olfmpia,
Estado de Sêo Paulo.

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 102-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Morada do Sol
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Araraquara, Estado de São Paulo.

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 103-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à O Diário Rádio e
Televisão Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Sertãozinho, Estado de São
Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 110-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Educativa
Nordeste, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Lagoa
Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 192-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio

,.,Meteorologia Paulista Uda., para explorar

serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Ibitinga, Estado de São
Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚI,.TIMA SESSÃO: 13-12-99 .

N°,195-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) ~ Aprova o ato que outorga
permissão à Agreste Comunicações ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de
Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 210-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Excelsior de
Comunicação Uda.,· para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Ibiúna, Estado de São Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 217-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação José
Resende Vargas de Rádio, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Rio Paranaiba, Estado de Minas
Gerais.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 220-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão do Sistema Evangelizador de Rádio
Difusão ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Jaboticabal, Estado de São Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 222-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Empresa Chapadense de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
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na localidade de Chapadão do Sul, Estado de
Mato Grosso do Sul.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 224·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Bom Jesus de Rádio e
Televisão, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 225·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Interativa Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqOência modulada, na localidade de Aguaf,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 227·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Paraguaçu Paulista FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada, na localidade
de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA"SESSÃO: 13-12-99

N° 228·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E "
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema de Comunicações
Palrocfnio Paulista S/C Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqOência
modulada, na localidade de Patrocfnio Paulista,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 229·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIÀ' E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E"
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Costa Branca ltda.r ,:

para explorar serviço de radiodifusão sonora'

em freqOência modulada, na localidade de
Areia Branca, Estado do Rio Grande do Norte.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 245·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação JoãO XXIII :::.
Rádio Por Um Mundo Melhor, pata explorár
serviço de radiodifusão sonora em'onda média,
na cidade de Governador Valadares, Estado de
Minas Gerais. -,

DECURSO: 38 SESSÃO .
ÚLTIMA SESSÃO: 13~12-99

N° 250·AI99 - (COMISSAO DE CIÊNCIA E
TECNOLOClIA,' COMUNICAÇÃO E
INFORMfttICA) __ Aprovaoató,que renova a
conçes$áo outorgada à ~ádio Difusora da
QtimpanhaUda., para explorar serviço de
radiodift,tsãosoQorâ em onda média, na cidade
de' Çari}paJ1ha~;'Estado de Minas Gerais.

DECURSd:3·SgS$ÃO
ÚL!JMA SÉSSÃÔ: 13-12-99

N° 253·A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
. TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Organização Guaratubana de
Comunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Guaratuba, Estado do Paraná.

DÉCURSO:38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 254-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Miraguaf Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqOência modulada, na localidade de
Miraguaf, Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N~ " 255-A199' -(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Empresa Mutum de
Comunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada,
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252-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Apro.va o ato que outorga
permissão à Ibirá Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em

DECURSO: 3- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12·99

N° 295-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Rádio Educacional de
Jatal, 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 Jatar, Estado de Goiás.

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 299-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Pioneira Stéreo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 296-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão à Rede União de Rádio e Televisão
Ltda., para explorar sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, na cidade de Rio Branco, Estado do
Acre.

DECURSO! 3- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12·99

na localidade de Nova Mutum, Estado do Mato
Grosso.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 261-A199 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Gazeta Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Santa
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 266-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga à
Rádio Alvorada FM de Salinas Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Salinas,
Estado de Minas Gerais.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 269-A/99 -' (COMISSÀO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza a
Prefeitura Municipal de Capin6polisi a executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Capin6polis, Estado de
Minas Gerais.

DECURSO:3-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 282-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio e TV Maira Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de
Candeias do Jamari, Estado de Rondônia.

DECURSO: 3- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 306-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Dom Bõsco, para
executar serviço de radioqifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul.

Ã li- DECURSO: 38 SESSÃO
N° 293-A/99 - (COMISS O DE ClcNCIA E I ÚLTIMA SESSÃO' 13 1299

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E . - -
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Brasil AmázOnla Comunicação e N°
Empreendimentos Ltda., para. explorar serviço
de radiodifusão sonora. em freqüência
modulada, na localidade de Redenção, Estado
do Pará.
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N° 203-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cultural Venda Nova FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada, na localidade
de Ibatiba, Estado do Esprrito Santo.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N0 207-A/99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão à Gonçalves e Machetl Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na localidade de Primavera do
Leste, Estado do Mato Grosso.

DECURSO: 2· SESSÃO
IÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 221-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO F.
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Novo Horizonte Uda., pall1
explorar serviço de radiodifusAo sonora em
freqOência modulada, na localidade de
Ibateguara, Estado de Alagoas.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

na cidade de Ibirá, ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 197-A/99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) -Aprova o ato que outorga
permissão à DMD Associados Assessoria e
Propaganda Uda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada,
na localidade de Barra do Garças, Estado do
Mato Grosso.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

freqüência modulada,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 290-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cultura de
Pederneiras Uda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Pederneiras, Estado de São Paulo.

DECURSO: 3· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-99

N° 94-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Litoral Norte
Uda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqOência modulada, na cidade de
São Sebastião, Estado de São Paulo.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 95-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Sociedade Rádio
Circuito das Aguas Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqOência
modulada, na cidade de Caxambu, Estado de
Minas Gerais.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 106-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Valpararso L~da.,

para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na. cidade de Valpararso,
Estado de São Paulo.

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

•. \ N- 283-A/99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
N° 193-A/99 - (COMISSÃO DE•. ,CiêNCIA E .TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO,:,·. E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
INFORMÁTICA) - Aprova o ato. ~ue,~reri~va a permissAo outorgada à Rédlo PrIncesa Ltda.,
concessAo outorgada à Rádio Serra da Boa para explorar serviço de radlodifusêo. sonora
Esperança Ltda., para explorar: serviço de em freqOêncla modulada, na cidade de Lages,
radlodlfusAo sonora em onda média, na cidade . Estado de Santa Catarina.
de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais. S;" DECURSO:'28 SESSÃO'

DECURSO: 28 SESSÃO' ÚLTiMA'SESSÃO: 14-12-99'
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N° 285-Al99 - (COMISSÃO, DE ,; CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessêo 'da Rádio Pomerode'~ Ltda., para
explorar s~l:Viço de' radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Pomerode, Estado
de Santa Catarina.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 292-Al99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato' que renova a
concessão outorgada à Fundação Educacional
Sant'Ana, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Caic6,
Estado do Rio Grande do Norte.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 297-Al99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Princesa das Matas Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na localidade de Viçosa,
Estado de Alagoas.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 298-Al99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato' que renova a
concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora da Abadia, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 300-Al99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza a
Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba a
executar serviço de radiodifusão sonora em'
freqOência modulada, na cidade de Rio
Paranaiba, Estado de Minas Gerais.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 303-A199 - (COMISSÃO' DE CIêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Sul Fluminense

Ltda., para, explorar serviço" de:. radiodifusão
sonora em onda média, 'na ;'cidade de Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

Na' 307..Af99 -.",'(COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, '.. COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga a
concessão à Fundação Cultural e Educacional
de ltajài Ltda., para executar sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na localidade de Itajai, Estado de
Santa Catarina.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 332-Al99 - (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Matogrande de Rádio e
Comunicaçao Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Touros, Estado do Rio Grande do
Norte.

DECURSO: 2· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 2.451/96 (SERAFIM VENZON) - Dispõe sobre
reservas de vagas para agricultores ou filhos
destes nas escolas de ensino médio e superior.

DECURSO: 4· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 4.325/98 (VIC PIRES FRANCO) - Dispõe sobre a
prestação de serviço gratuito à comunidade
carente, por parte do profissional que estudou
gratuitamente em curso ou faculdade mantido
pela união ou Estado, ou mesmo com bolsas
de estudos doadas pelo Poder Público. '

DECURSO: 4· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 4.776198 (MILTON TEMER) - Altera Q parágrafo
único do art. 19 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.,

DECURSO: 4· SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

NO 53199 (PROFESSOR LUIZINHO) - Estabelece o
número méximo de alunos por classe na
educaçAo básica. (E seus apensados PL. nOs:
640/99, 731/99 e 1.521199).

DECURSO: 4- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 415/99 (ALCEU COLLARES) - Altera a Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação.

DECURSO: 4- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

condomrnios residenciais populares, em zona
de expansAo urbana dos Municrpios.

DECURSO:~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
(Art. 1M, § 1°)
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR (art. 164, § 20 e § 3D

)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 20)

PROJETOS DE LEI:

Institui o dia do

N° 1.825199 (Dr. . ROSINHA) - Assegura aos
portadores de· deficiência ftsica, visual, auditiva
ou mental, que estiverem sendo submetidos a
processo de reabilitação, o transporte gratuito
em linhas de Onibus.

DECURSO: 4- SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.926199 (ALBERTO MOURÃO) _
radialista.

DECURSO: 4· SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 50/99 (LÉO ALCÂNTARA) ~A1tera a Lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Transito Brasileiro, para fins de
flexibilização da aplicação do disposto no § 1°
do art. 261 à categoria dos motoristas
profissionais. .

(Apensados: PL nOs 116199; 146/99; 211199; 284199;
962199; 1.064/99; 1.108199; 1.135199; 1.369199;
1.401199; 1.403199; 1.547199; 1.692199; 1.905199 e
2.CH50199). .
DECURSO:2-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 1.308199 (CORONEL GARCIA) .. Revoga o inciso
VII do art. 19 e altera a redação dos incisos 11 e
111 do art. 22 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro

.de 1997.
DECURSO: ~ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-99

N° 528/99 (~NIO BACCI) - Dispõe sobre a inserção N° 710/99 (Dr. HÉLIO)'- Altera a redação do artigo 61
nas faturas de energia elétrica, água e telefone, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
dispositivo que faculte ao usuário a doação de ' que institui o Código de Trânsito Brasileiro
quantia determinada em dinheiro, para clubes (Apensados: PL. nO s: 1.047/99 e 1.930/99).
de futebol, hospitais públicos e privados e DECURSO: 4- SESSÃO
organizações nao governamentais - ONGs, ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99
sem fins lucrativos e dá outras providências.

DECURSO:4-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 655199 (SERAFIM VENZON) - Obriga as emissoras
de televisão a dublar filmes estrangeiros, nos
percentuais que estabelece.

DECURSO: 4- SESSÃO'
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 701199 (~NIO BACCI) - Dá acesso à Carteira
Nacional de Habilitação,- categorias "O" e "E",
aos motoristas que nao tenham cometido
infrações gravrssimas, ou reincidido em
infrações graves.

DECURSO:4-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 961/99 (CHICO DA PRINCESA) - Dispõe sobre a
realização de sorteios de prognósticos pela
Caixa Econômica Federal.

DECURSO:4-SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.273199 (FLÁVIO DERZI) - Prolbe o emprego de
telhas e chapas de cimento-amianto em 'obras
financiadas com recursos públicos federais. ,:.

DECURSO:4-SESSÃO .
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 3.465197 (JOSÉ DE ABREU) - Reguia a realização
- de loteamentos. para a implantação de
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. N° 1.671199 (RICARDO NORONHA) .::. Dispõe sobre a
obrigatoriedade de bolsistas .no .' exterior,
financiados pelo Poder Público, .de . prestar
serviços no Pais, por igual tempo ao de'
recebimento da bolsa de estudos.'

DECURSO: 2° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12·99

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR
(Art. 137, § 10)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 137, § 2°)

PROJETOS DE LEI:

N° 1.992199 (BABÁ) - Dá nova redação ao § 20 do art.
5°, da Lei nO 8.112191, que "dispOe sobre a
reserva de vaga para portadores de deficiência"
e acrescenta os parágrafos 3° e 4°.

DECURSO: 4° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

N° 1.998/99 (PEDRO FERNANDES) - Cria o Fundo
Nacional de Saneamento - FUNASAN,
destinado a dar suporte financeiro à Polftica
Nacional de Saneamento, e dá outras
providências.

DECURSO: 4° SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-99

RELAÇÃO .iíSÕí!PüTlbos INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE
• Dezembro de 1_"

10 6°·felra 10:09 Lamartlne Posella
10:25 Euler Morais
10:50 Ronaldo Vasconcellos
11 :15 Gilmar Machado
11 :40 Eliseu Moura
12:05 Antonio Feijao
12:30 Airton Cascavel
12:55 Luiz Bittencourt
13:20 Sampaio D6rl1:l

"13-- 2°·felra 15:00 Clementino Coelho
15:25 Fernando Marrani
15:50 Manoel Castro
16:15 AntOnio do Valle
'16:40 Nlclas Ribeiro
17:05 Antonio Carlos Biscaia
17:30 Pinheiro Landim
'17:55 José Carlos Vieira
18:20 XIco Grazlano

14 3°·felra 15:00 Juquinha
15:25 Joao Grandao

15 4°·felra 15:00 Agnaldo Muniz
15:25 Joao Mendes

I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

Local: Plenário 6, Anexo "
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMAS:
- Metodologia de cálculo das dívidas em operações de
financiamento sob o amparo da política nacional de
crédito rural e a especificação do conjunto de
lançamentos realizados pelas instituições financeiras
operadoras dessa política, sobre contratos tidos como
regulares e sobre aqueles considerados em situação de
irregularidade;
- Especificação dos gastos do Tesouro com equalização
de taxas de juros nos financiamentos agrícolas e os
ganhos líquidos das instituições financeiras com a
execução do crédito rural, de 1995 a 1998;
- Evolução das dívidas agrícolas durante o atual
Govemo e o perfil atual dessas dívidas;
- Efeitos do programa de estabilização na capacidade
de pagamento dos agricultores brasileiros e as
perspectivas da agricultura nacional no contexto do
endividamento do setor e da política geral incidente
sobre a economia agrícola nacional.

EXPOSITOR:
- PEDRO SAMPAIO MALAN, Ministro de Estado da
Fazenda

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Local: Plenário 15, Anexo 11 •
Horário: 10 h

PAUTA N° 20/99
A - Requerimentos:

Da Sra. Vanessa Grazziotin' - solicita realização de
audiência pública com os Srs. representantes da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do Ministério
da Fazenda; do Departamento de Terras Especiais, do
Ministério das Relações Exteriores; do Departamento de
Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, do
Ministério das Relações E~eriores;. da Agência
Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações
Exteriores, com o objetivo. de debater e esclarecer a
respeito do Programa Piloto de Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil, o PPG7.

Da Sra. Vanessa Grazziotin - convocando o Ministro do
Meio Ambiente - Deputado José Samey Filho, com o
objetivo de debater e esclarecer a respeito do Programa
Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, o
PPG7.
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Da Sra. Vanessa Grazziotin o' convidando os Srs.
Secretários da Coordenação dos Assuntos da Amazônia
Legal, do Ministério do Meio Ambiente; da Executiva do
Ministério da Justiça; do Desenvolvimento Científico do
Ministério da Ciência e Tecnblogia; de Assuntos
Internacionais do Ministério do Planejamento e
Orçamento: de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, com o objetivo de debater e esclarecer a
respeito do Programa Piloto de Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil, o PPG7.

Da Sra. Vanessa Grazziotin - convidando o
Superintendente do Desenvolvimento da Amazônia 
SUDAM, Superintendente do IBAMA e o Presidente da
FUNAI, com o objetivo de debater e esclarecer a
respeito do PrograrnaPiloto de Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil, o PPG7.

B • Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.694/97 - do Sr. Anivaldo Vale 
que "inclui no Plano Nacional de Viação trecho
rodoviário que rnenciona, no Estado do Pará".
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER:-favorável

PROJETO DE LEI N° 4.290/98 - Do Sr. Vic Pires Franco
- que ". dispõe sobre a criação da Zona Franca de
Santarém, no Pará".
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.484/99 o do Sr. Átila Lins - que
"cria a área de livre comércio no Municipio de Parintins,
no Estado do Amazonas e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 56/99
A • Requerimentos:

Do Senhor Paulo Marinho, requerendo a realização de
Audiência Pública para discutir a elaboração do Manual
de Conduta para controlar a qualidade da programação
das emissoras de televisão.

Do Senhor Rafael Guerra, requerendo a 'realização de
Audiência Pública para discutir a Politica de Energia
Nuclear com a presença dos Representantes da
Eletronuclear - Or. Ronaldo Fabricio, da Eletrobrás - Dr.
Firmino Sampaio, do INB (Ciclo Combustivel) - Dr.
Roberto de França, da SBPC - Dra. Glacy lancan, do

Comando da Marinha - Contra-Almirante Tibério Césár
Menezes Ferreira e da U.F.R.J - Dr. Luiz Pinguelli Rosa.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação pelo
Plenário da Casa: '

URGÊNCIA

PROJETQ,DE DECRETO LEGISLATIVO N° 311/99 - da
ComissãÓ3:Je Relações'Exteriores e de Defesa Nacional
- que ~:aprova os textos emanados do XXI
CONGRESSO DA UPU, que são os seguintes: Quinto
Protocolo Adicional à Constituição da União Postal
Universal (UPU); Regulamento Geral da União;
Convenção Postal Universal e seu Protocolo Final;
Acordo referente às Encomendas Postais Internacionais
e seu Protocolo Final; Acordo referente aos Vales
Postais e Acordo referente aos Objetos Contra
Reembolso, concluídos em Seul, em 14 de setembro de
1994.".
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO
PARECER: favorável

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.153/95 - do Sr. Sérgio Arouca 
que "regulamenta o inciso VII, do parágrafo 1° do artigo
225, da Constituição Federal, que estabelece
procedimentos para o uso' científico de animais, e dá
outras providências". (Apensado: PL. nO 3.964197)
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: favorável a este e ao PL nO 3.964197,
apensado, com substitutivo.

C • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

URG'ÊNCIA CONSTITUCIONAL

MENSAGEM N° 118/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacionat o ato
constante do Decreto de 14 de janeiro de 1997, que
renova a concessão da RÁDIO CULTURA DE
DIVINÓPOLlS LTDA., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Oivinópo/is, Estado de Minas Geraís".
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU
PARECER: favorãvel

MENSAGEM N° 1.661/98 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 263, de 4 de dezembro de
1998, que outorga permissão à VL RADIODIFUSÃO S/C
LTOA., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na localidade de Itaituba,
Estado do Pará".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.120/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
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constante da Portaria nO 111.; de 4 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA LASAFÁ a executar, pelo
prazo de três anos, sem dir~itQ,de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária' nl:j localidade de Caeté,
Estado de Minas Gerais". .
RELATOR: Deputado SÉRGIO ~ARCELLOS
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.138/99 • do Poder Executivo -' que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 90, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E
ARTíSTICA DE PRATINHA a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Pratinha,
Estado de Minas Gerais", ' ,
RELATOR: Deputado FRANCISCO COELHO
PARECER: favorável '

MENSAGEM N° 1.142199 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 101, de 30 de julho de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃQ DE COMUNICAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO DO MUNICípIO DE
ELESBÃO VELOSO a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na .localidade de Elesbão
VeloSo, Estado do Piauí".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.165/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 116, de 11 de agosto de 1999,
que autçriza a ACCNR - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
CENTRO NORTE DE RÁDIO E DIFUSÃO a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Colíder, Estado de Mato Grosso".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.168/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 119, de 11 de agosto de 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
CULTURAL DE BARRA DE SANTO ANTONIO a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade,_ serviço de radiodifusão .comunitária. na
localidade de Barra de Santo Antônio, Estado de
Alagoas".
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WALTER PINHEIRO .
e PADRE ROQUE, em 10/11/99

MENSAGEM N° 1.416199 - do Pode~ Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 93, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a ASSOCIAÇÃO ARTíSTICA E CULTURAL DE
AREIA' a executar, pelo prazo' de três anos, sem~ direito
de exclusividade, serviço de radio.ditusão comunitária,
ria loct:ilioade,de Areia; Estadó da Paraíba".

RELATOR: Deputado MAGNO MALTA
PARECER: favorável

MENSAGEM N° 1.417/99 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nO 136, de 27 de agosto de 1999,
que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL
EDUCACIONAL MELODIA CATAGUASES para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclu$iiiidade, serviço de radiodifusão sonora em
frequmicia modulada, com fins exclusivamente
educaffvos, na localidade de Cataguases, Estado de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
PARECER: favorável

ORDINÁRIA

PROJETO DE lEI N° 4.468/98 - do Sr. Basílio Villani •
que "dispõe sobre a divulgação fonográfica em
emissoras de rádios".
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA CONJUNTA aos Deputados Uno Rossi e
Sampaio Dória, em 29/09/99

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4a Sessão
Última Sessão: 10/12/99.

Substitutivo (art. 119, "e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.366198 - do Sr. Hermes
Parcianello - que "acrescenta o parágrafo 20 ao art. 3D

da lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelecendo remuneração às emissoras de
radiodifusão sonora que retransmitem o programa oficial
dos Poderes da República"
RELATOR: Deputado JOSI: DE ABREU

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso:5a Sessão
Última Sessão: 09/12/99

PROJETO DE lEI N° 1.952199 - do Sr. Gilberto Kassab
- que "dispõe sobre os incentivos fiscais para
investimentos em projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico de empresas prestadoras
de serviço de telecomunicações no Brasil";
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 117/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.617199 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) - que "dispõe sobre a criação da
Agência Nacional de Aguas - ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências".(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: a ser proferido.
O Deputado Bispo Rodrigues apresentou voto em
separado em 24/11/99.

PAU T A N° 104/99

o . Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.072-A/98 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre a obtenção de permissão
para dírigir por menores acíma de 16 anos, e dá outras
providências". (Apensados os PL's N°s 4.129/98 ~

4.135198)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA. (PFUPI).
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e dos Projetos de Leí nOs 4.129198 e 4.135/98,
apensados.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 30111/99.

PROJETO DE LEI N° 391199 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera inciso lI,do art. 198 da Lei nO 8.069, de
13/07/1990, e dã outras·providências~.:'

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
(PT/RJ).
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA ao Deputado José Antônio, em 30/11/99.

PAU T A N° 107/99

A •. Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NO
476/97 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
"inclui artigo ao Título IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais,· estabelecendo critério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 3° do art. 40 e o § 2° do
art. 202 da Constituição Fedaral".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PAREC~ a ser proferido., .:::.:-

B - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa: .

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia 
que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenõmenos de violência por ocasião de competições
esportivas e dá outras providências". (Apensados: PL
nOs 865/95, 928195,1.081/95 e 2.141/96)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, deste e
dos PL nOs 865/95, 928/95, 1.081195 e 2.141/96,
apensados, nos termos do substitutivo apresentado.

PROJETO DE LEI N° 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - que "institui, nas convenções e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de Primeiro Emprego".
(Apensados os PL's N°s 4.151/98 e 4.847/98)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos Projetos de Lei nOs
4.151198 e 4.847/98, apensados, na forma dos
substitutivos apresentado.' •

C - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.238-B/95 - do Senado Federal
(PLS nO 69/95) - que "altera a Lei nO 5.809, de 10 de

-outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
direitos do pessoal civil e militar em serviço da União e
dã outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: a ser proferido.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.224/95 - do Sr. João Coser 
que "inclui entre as contravenções penais a
discriminação consistente na exigência de 'boa
aparência', para fim de recrutamento e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARÉCER: pela constitucionalidade, juridícidade,
técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação.
VISTA ao Deputado lnaldo Leitão em 12/08/99.
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PAU T A N° 113/99

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
99/1995 - da Sra. Elcione Barbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nOs 144/95, 154/95,258/95,268/95,
326/96 e 56/99) .
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com
emenda; pela admissibilidade da PEC 258/95, com
substitutivo; pela admissibilidade das PEC's 268/95,
326196, 144/95 e 56/99, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154/95,
com substitutivo.

PAU T A N° 116/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 23/1999 - do
Poder Executivo (MSC 489/1999) - que "acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

P A UT A N° 119/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEi N° 1.029/1991 - do Sra. Fátima
Pelaes - que "dá nova redaçao ao artigo 32 da Lei
7.537, de 02 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o
cheque:'. Apensados; (PL 223011991,PL.402511993,PL
4064/1993,PL 99211995.PL 2391/1996,PL 338211997,PL
2578/1996,PL 1169/1999,PL 186/1999)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e dos apensadOs, com
emendas; e pela anti-regimentalidade da emenda do
Deputado Paes Landim. •

B - Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.620/1996 - do Sr. Paes Landim
que "altera a Lei nO 6.088, de 16 de julho de 1974, que
"dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 123/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 160/1993 - do
Sr. Paulo Bernardo - que "altera a redação do art. 1°,
inciso I, alinea "g" da Lei Complementar n° 64, de 1990,
que declara inelegivel o candidato que tenha tido contas
relativas ao exercicio de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável". Apensados:
PLC 27/1995, PLC 3211995, PLC 6211995 e PLC
76/1996)
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: peJa injuridicidade deste e dos Projetos de
Lei Complementar n° 32195 e 62/95, apensados, e, no
mérito pela sua rejeição; pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar nO 76/96 e, no mérito, pela
sua rejeição; pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar
27195, e, no mérito, pela sua aprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Darci Coelho,
Waldir Pires e Luiz Antônio Fleury, em 08/12199..
B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 503/1999 - do Sr. Enio Bacci - que
"dilata para 6 (seis) meses o prazo para ingressar com
inventário ou partilha e dá outras providências".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Marcos Rolim e
lédio Rosa, em 30/06199.

PAU T A N° 124/99

A ~ Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art. 155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 1.419/1999 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "altera dispositivo da Lei nO 9.427, de
26 de dezembro.de 1996".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.
PARECER: pela inconstitucionalidade.
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PAU T A N° 134/99

A - Proposições. sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
63211998 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que
"altera os artigos 143 e 144 da Constituição Federal,
tomando o Serviço Militar voluntário e estendendo às
polícias militares e cOrpos de bombeiros militares a
competência para a formação de reservistas".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, em
30/11/99.

PAU T A N° 136/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.875/1993 - do Senado Federal
(PLS 125190) - que "dispõe sobre a Política Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia e dã outras
providências".
RELATOR: Deputado tÉDIO ROSA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das Emendas nOs 3 e 4 da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias e do Substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, na forma das 13 emendas oferecidas pelo
Relator e pela inconstitucionalidade da Emenda nO 1 e
injuridicidade da Emenda nO 2, ambas da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
Lidp o parecer em 23/11/99.
VISTA ao Deputado Léo Alcântara, em 23/11/99.

PROJETO DE LEI N° 3.780/1997 - do Senado Federal
(PLS 258/96) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
fotografia no titulo de eleitor e dã outras providências".
Apensados: (PL 1205/1999)
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa deste.e do apensado e, no mérito,
pela aprovação deste, nos termos do substitutivo, e pela
rejeição do apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.840/1996 - do Sr. Airton Dipp 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução para a
Língua Portuguesa de expressões escritas em idioma
estrangeiro nas obras literárias, técnicas e científicas".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.

PAU T A N° 144/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 781-A/1999 - do Sr. Marcelo
Teixeira ~ue "modifica incisos dos arts. 22 e 24 da Lei
nO 9.500,ê1997 - Código de Trânsito Brasileiro".
RELATOR:Oeputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: a ser proferido.

PAU T A N° 147/99

A - Proposições sujeitas à disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°
50/1995 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "acrescenta
parágrafo 3° ao art. 143 da Constituição Federal".
Apensados: (PEC 88/1995,PEC 20911995)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis, em
30/11199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
12311995 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova
redação ao inciso IV do art. 206 da Constituição
Federal". Apensados: (PEC 206/1996,PEC 9/1999,PEC
3211999) ,
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade desta e das PECs nOs
206/95 e 9/99, apensadas, com emendas; e pela
admissibilidade da de nO 32199, com substitutivo.

PAU T A N° 148/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

. PROJETO··DEi· LEI. COMPLEMENT.AR. N~, 7.7/1996 .. do.
Sr. Augusto Nardes - que "regulamenta o inciso I do
artigo 7° da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e
falta de técnica legislativa.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das ComissQes:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.102AI1993 - do Senado
Federal (PLS 152/91) - que "regula a garantia
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constitucional da inviolabilidade de dados; define crimes
praticados por meio de computador; altera a Lei nO
7.646, de 18 de dezembro de 1987, que "dispõe sobre a
proteção da propriedade intelectual de programas de
computador e sua comercialização no País, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e das emendas de nOs 2 a
4/99, nos termos. do substitutivo; e pela rejeição da
emenda de nO 1/99.

PROJETO DE LEI NO 43911999 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dá nova redação ao art. 2° e ao § 2° do art. 39 da
Lei nO 8.935, de 18 de novembro de 1994, que
"regulamenta o art. 236, da Constituição Federal,
dispondo sobre serviços notariais e de registro·.
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa, e no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo apresentado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.044B/1995 - do Sr. Antonio
Carlqs Pannunzio - que ·concede isenção de imposto de
renda para os prêmios em dinheiro, auferidos em
concursos de produção intelectual, promovidos em todo
território nacional e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, com emenda.

PAU T A N° 150/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA {art.155 do RI}

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.65D-Al1994 • que "dispõe sobre bebidas".
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.993/1990 - do senado Federal
(PLS 63/89) - que "dispõe sobre a construção de
logradouros, de edificios de uso público e de veiculas de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência física, nos termos
dos arts. 227, § 2°, e 244 da Constituição·. (Apensados:
PL 4540/98, PL 1190/88, PL 2702189, PL 1281/88, PL
952191, PL 1027/91, PL 1721/91, PL 2872192, PL
3037192, PL 3.112192, .PL 2102196, PL 2800/97, PL
4761/98, PL 3485/97)
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, dos apensos e do Substitutivo
da Comissão de Seguridade Social e Família, nos
termos do substitutivo apresentado.
O Relator apresentou reformulação do parecer,
excluindo o PL nO 1190/88, apensado, em razão de sua
apreciação em 26/04/89.
VISTA ao Deputado Bispo Rodrigues, em 30/11/99.

PAU T A N° 154/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

ESPECIAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 57/1999 - do Sr. Inaldo
Leitão· que "altera a redação do art. 39 e acrescenta o
Titulo XI ao Regimento Interno da Câmara dos
Deputados".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: a ser proferido.

PRIORIDADE

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 49/1999 - da Mesa 
que "altera dispositivos da Resolução nO 18, de 26 de
novembro de 1971, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 156/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA (art.155 do RI)

PROJETO DE LEI N° 3.241/1997 • do .Sr. Duilio
Pisaneschi e outros - que "modifica a Lei nO 9.429, de 26
de dezembro de 1996, que dispõe sobre prorrogação de
prazo para a renovação de Certificado de Entidades
Filantrópicas e recadastramento junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social - CNSA e anulação
contra instituições que gozam de isenção da
contribuição social, pela nao apresentação do pedido de
renovação do certificado em tempo hábil".
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 350/1999 - do Poder Executivo
(MSC 361/99) - que "dispõe sobre a forma e a
apresentação dos simbolos nacionais".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: a ser proferido.
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PROJETO DE LEI N° 418/1999 - do Sra. Iara Bemardi e
outros - que "altera a Lei nO 9.504, de 3D de setembro de
1997, que "estabelece normas para as eleições de
outubro de 1998 e dá outras providências"•.
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela· constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva da Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.715811994 - do Poder Executivo
(MSC 663/94) - que "transforma o Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional
dos Direitos Humanos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
nos termos do Substitutivo apresentado; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.56611997 - do Sr. Cunha Bueno
- que "dá nova redação ao art. 50 da Lei nO 6.015, de 31
de dezembro de 1973 - Lei de Registros Públicos".
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa deste, e no mérito, pela rejeição.

PAU T A N° 158/99

A - Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.899A11999 - do Poder
Executivo (MSC 107/99) - que "altera a redação do art.
3° da Lei nO 9.311, de 24 de outubro de 1996".
RELATOR: Deputado PAULO MI\GALHÃES.
PARECER: a ser proferido.

PAU T A N° 159/99

A - Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 254 do RI):

SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI - do Sr. José
Adelmo Barbosa da Costa Ferreira, Juiz de Direito da
Comarca de A1tinho/PE - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 38 do Código de Processo Civil".

PAU T A N° 160/99

A ~ Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa: .' .

PRIORIDADE

PR0-lET0 DE LEI COMPLEMENTAR N° 24211998 - do
Senad? ~eral (PLS 77/98) - que "autoriza o Poder
ExecutiV9""'"- a criar a Região Integrada de
DesenvolvTmento da Grande Teresina e instituir o
Programa Especial de Desenvolvimento da Grande
Teresina e dá outras providências"..
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: a ser proferido.

PROJETO DE LEI N° 1.29211999 - do Sr. Nicias Ribeiro
- que "regulamenta o artigo 81 da Constituição e
estabelece normas para a eleição do Presidente e Vice
Presidente da República, no caso da vacância de
ambos os cargos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, peJa aprovação, com
emendas.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 7911999 - do Sr. Enio Bacci - que
"modifica o art. 1° e o § 1° do art. 2° da Lei nO 9.504, de
30 de setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições e dá outras providên1::ias". •
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: p'ela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, nos
termos do substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.184A11997 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "altera o art. 15 da Lei nO 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO.
PARECER:- pela ·constitucionalidade-,· juridicidade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.

PAU T A N° 161/99

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGENTE (art. 151,j, do RI)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 314/1999 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 828/1999) - que "aprova o texto do
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Acordo Relativo ao estabelecimento, no Rio de Janeiro,
de um Escritório e de seus Privilégios e Imunidades no
Território Brasileiro, celebrado entre o Govemo da
República Federativa do Brasil e a União Latina, em
Paris, em 15 de abril de 1999".
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constituéionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 340/1999
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 82911999) - que "aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação na' Área de Proteção da
Saúde Animal, celebrado entre o Govemo da República
Federativa do Brasil e o Govemo da Federação da
Rússia, em Brasília, em 23 de abril de 1999".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 341/1999
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 1110/1999) - que "aprova o texto do
Acordo sobre a Supressão de Vistos em Passaportes
Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre o Govemo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República de Angola, em Luanda, em 31 de maio de
1999".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 34211999 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 109311999) '- que "aprova o texto do
Acordo, por troca de Notas, de Isenção de Vistos em
Passaportes Diplomáticos, Oficial/Serviço, Especial e
Oficial de ambos os Países, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Cooperativista da Guiana, em Brasília, em 20
de maio de 1999".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 343/1999
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 830/1999) - que "aprova o texto do
Acordo sobre' Cooperação na Área de Turismo,
celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Govemo da Ucrânia, em Brasília, em 28 de
abril de 1999".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

B - Proposições sujeitas .à apreciação
éonclusiva das Comissões:

PRAZO- CONSTITUCIONAL (art. 223 C/C 64; §§
20 e 30 da CF) .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 219/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 232/1997) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Norte Sul de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
pARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnicaiegislativa.=-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 335/1999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1116/1999) - que "aprova o ato que
autoriza o Clube da Mães e Idosos Lindalva Gomes e
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do
Norte".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 33711999
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1119/1999) - que "aprova o ato que
autoriza o Movimento Comunitário pela Cidadania a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Manaus, Estado do Amazonas".
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso:1~Sessão

O/tima sessão: 15/12/99

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 481/99 - do Sr. Enio Bacci - que
M~enta do pagamento de taxas para obtenção de 28 via
de documento público pessoais (carteira de identidade,
certidão de nascimento, título de eleitor,· atestado de
óbito e outros), as pessoas que comprovadamente
estiverem desempregadas ou Percebam até 02 (dois)
salMos mínimos e dá outras providências".,
RELATOR: Deputada Nair Xavier Lobo.
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COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PRO,JETO DE LEI N° 1.813196 - do Sr. Agnelo Queiroz
que ~alte~a redação do artigo 63, "caput", e parágrafo
1° da ~~.no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
"dispõe SQ6re as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a ela pertinentes".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA.

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 9 às 17h

Projetos de Lei (art. 119, I)

.,' ", .'.
A - Da Análise.'da· Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 4.190/1989 - do Sr. Paulo Mourão
- que "dispõe sobre o programa "Espaço Ecológico", a
ser transmitido, em cadeia, pelas emissoras de rádio e
televisão".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 4.959/1990 - do Sr. Paulo Mourão
- que "concede isenção em favor de estabelecimentos
de ensino agrícola".
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

Decurso: 2a Sessão
Úlümasessão:14/1V99

Decurso: 3a Sessão
Úlümasessão:13/1V99

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMIssAO

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 588-A/1995 - da Sra. Rita Camata
- que "altera dispositivos da Lei nO 7.644, de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a atividade de
mãe sociar, adequando-a a Lei nO 8.069, de 13 de junho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente"..
RELATOR: Deputada NAIR XAVIER LOBO.

Projetos de Lei (art. 119, I)

Decurso: 4a Sessão
Última sessão: 10/1V99

SEMINÁRIO

TEMA:
ÁGUA: O DESAFIO DO TERCEIRO MIL~NIO

EXPOSITORES:
WASHINGTON NOVAIS, Jomalista
PAULO AFOSO LEME MACHADO, Professor de Direito
Ambiental da Universidade Estadual Paulista
RA1MUNDO JOSÉ SANTOS GUARRIDO, secretário de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente
JERSON KELMAN, Professor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro .
MAURICIO GALlNKIN, CEBRA~
URBANO CAHIN, Consultor do Instituto Interamericano
de Agrícultura Tropical e do Ministéri.odalntegração
Nacional - .
MÁRIO MOTOVÀM, 80S Mata Atlântica
GEORGE DE MELO SILVA, Movimento dos Atingidos
por Barragem
IVO POLLETO, Cáritas Brasileira
ANTONIO MARSIGLlA NETTO, Presidente da ABIS
ALEXANDRE CARDOSO, Secretário de Saneamento e
Recursos Hídricos/RJ

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 4.410/1998 - do Sr. Sitas
Brasileiro - que "dispõe sobre a proibição de cobrança
compulsória de parcela extraordinária, a título de gorjeta
ou semelhante. nos serviços prestados em hotéis,
restaurantes, bares ou similares".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

Decurso: 58 Sessão
ÚIUmasessão:09/1V99

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 33 sessão
ÚIUmasessão:13flV99

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
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PROJETO DE LEI N° 1.437/99 • do Sr. Luiz Sérgio - que
"toma obrigatório que as empresas estrangeiras que
exerçam atividades ligadas à indústria petrolífera no
Brasil encomendem um mínimo de cinqüenta por cento
dos bens e serviços que utilizem ao mercado nacional". 
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

Decurso:4a sessão
Última sessão: 10/12/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.857/99 • do Senado Federal
(PLS 269199) - que "estabelece normas para a
destinação final de garrafas e outras embalagens
plásticas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 11h 30min

TEMA:
"Debate sobre a deliberação do Conselho Nacional de
Educação relativa a habilitações para magistério nos
cursos de pedagogia"•.

CONVIDADOS:
- Prof. RENATO DE OLIVEIRA - Presidente da
Associação Nacional.dos Docentes das Instituições de
Ensino Superior - ANDES; , '
- Prof. JACaUES VELLOSO - Conselheiro da Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação;
- Pro~ EUNICE RIBEIRO DURHAN - Conselheira da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação;
- Pro~ MARION CAMPOS BORDAS - Presidenta do
Fórum de Diretores de Faculdades de Educação das
Universidades Públicas Brasileiras;
Prof. ULISSES DE OLIVEIRA PANISSET - Presidente
da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional
de Educação.

REUNIÃO'EXTRAORDINÁRtA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 9h

PAU T A N° 77/99

A - Proposições Sujeitas .a Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

(continuação da votação)

PROJETO DE LEI N° 4.155/98 • do Sr. Ivan Valente e
outros - que "aprova o Plano Nacional de Educação".
Apensado: PL nO 4.173/98.
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN
PARECER: .favorável, com substiMivo, ao PL nO
4.173198, apensado, e às emendas apresentadas ao PL
4.173198 de nOs 1, 2, 4,5,6,7,8,10,14,15,18,20,24,
25,26,27,28,30,31,32,33 e 35, de 1998 e 4, 5 e 6,
de 1999 e contrário ao PL nO 4.155/98 e às emendas ao
PL nO~173/98 de nOs 3, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19,21,
22, 237'29, 34, 36 e 37, de 1998 e 1, 2, 3, 7 e 8, de
1999. .,.... Favorável às emendas apresentadas ao
substitutivo de nOs 1, 2, 4,5,12,15,16,19,21,24,27,
29,30,31,38,39,40,42,45,46,48,49,53,54,56,59,
61,68,69,70,76,77,78,80,81,82,85,86,91,93,95,
97,98,99,101,102,104,107,110,112,113,114,117,
118, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 136, 137,
139, 140, 144, 146 e 155, de 1999 e contrário às de nOs
3,6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,17, 18,20,22,23,25,26,
28,32,33,34,35,36,37,41,43,47,50,51,52,55,57,
58,60,62,63,64,65,66,67,71,72,73,74,75,79,83,
84,87,88,89,90,92,94,96,100,103,105,106,108,
109,111,115,116,119,120,123,124,132,133,135,
138, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 156, 157, 158, 159 e 160 de 1999, com
substitutivo, com complementação de voto

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 10h

PAU T A N° 75/99

A - Proposições Sujeitas a Apreciação
Pelo Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 234/99 - do
Sr. Nelson Pellegrino - que "susta a apftcação do
disposto no art. 1°, parte final, da Portaria nO 860; de 27
de maio de 1999, do Ministério da Educação."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 310/99 - da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(Mensagem N° 228/99) - que "aprova o texto do
Protocolo de Admissão de Titulos e Graus Universitários
para Exercício de Atividades Acadêmicas nos Países
Membros do MERCOSUL, concluído em Assunção, em
19 de junho de 1997 e~eu Anexo; 'feito em Buenos
Aires, em 23 de julho de 1998.R

RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.410/99 - do Sr. Marcos Cintra
que "dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição
de freqüência a alunos impossibilitados de..comparecer
à escola, por motivos de liberdade de consciência e de
crença religiosa." Apensado: PL nO 1.773199.
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RELATOR: Deputado ATILA LIRA
PARECER: contrário ao PL nO 1.410/99 e ao PL nO
1.773/99, apensado.

B - Proposições Sujeitas a Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.639199 - do Senado Federal (
PLS nO 98/99 ) - que "acrescenta inciso ao art. 473 do
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, que
'díspõe sobre a Consolidação das Leis do Trabalho e dá
outras providências". Apensado: PL nO 1.764199.
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: favorável ao PL nO 1.639/99 e contrário ao
PL nO 1.764/99, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.265197 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "proíbe a criação de novos cursos
médicos e a ampliação de vagas nos cursos existentes,
nos próximos dez anos, e dá outras providências".
RELATOR:""Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 3.618197 - do Sr. Gonzaga
Patriota '- que "dispõe sobre o processo de autorização
de novos cursos de Medicina e Odontologia".
Apensados: PLs nOs 3.719/97 e 4.230/98.
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável ao PL nO 3.618/97 e aos PLs nOs
3.719197 e 4.230198, apensados.

PROJETO DE LEI N° 3.923/97 - do Sr. Ivan valente e
Outros - que "modifica a Lei nO 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério". Apensados: os PLs nOs
4.222198, 4.280/98, 4.244/98, 4.758/98, 4.763/98,
4.676/98, 4.880/98. 1199, 241/99, 328/99, 431/99,
747/99 e 1.465/99.
RELATOR: Deputado NORBERTO TEIXEIRA
PARECER: contrário ao PL nO 3.923/97 e aos PLs nOs
4.280/98, 4.763/98, 1/99, 1.465199, apensados e
favorável aos PLs nOs 4.222198, 4.244198, 4.758/98,
4.676/98, 4.880/98, 328/99, 241/99, 431/99 e 747/99,
apensados, com substitutivo, e favorável às emendas
nOs 1 e 2 ao substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 540199 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 8.242, de
12 de outubro de 1991, destinando dois por cento da
arrecadação das loterias ao Fundo Nacional para a
Criança e o Adolescente." Apensado: PL nO 570/99.
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
Parecer: contrário ao PL nO 540199 e favorável ao PL nO
570/99, apensado.

PROJETO DE LEI N° 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 C1á outrás
providências". Apensado: PL nO 1.182199.
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS
PARECER: contrário ao PL 585199.e favorável, com
emendas, ao PL 1.182199, apensado .

PROJETO DE LEI N° 825199 - do Sr. Glycon Terra Pinto .
- que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina
'Linguagem de Programação de Computador' nos
cUrrículo~-escolares dos estabelecimentos do ensino
médio, daSTedes pública e privada em todo o País".
RELATOR:Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: contrário .

PROJETO DE LEI N° 904/99 - do Sr. Freire Júnior 
que "acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança e do
Adolescente para permitir a participação ou presença de
menores em jogos de bilhar ou sinuca, quando
realizados em clubes sociais ou esportivos".
RELATOR: Deputado ÉBER SILVA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 993199 - do Sr. Virgílio
Guimarães - que "dispõe sobre a concessão de Bolsa
escola às famílias que tenham crianças e adolescentes
em idade escolar correspondente ao ensino obrigatório."
Apensado: PL nO 1.544199.
RELATOR: Deputado JOSÉ MELO
PARECER: favorável ao PL nO 993/99, com emendas, e
contrário ao PL nO 1.544199, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.131199 - do Sr. Vic Pires Franco
- que "dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina
Ética e Cidadania nos currículos escolares dos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, das
redes pública e privada em todo.o País".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.194/99 - do Sr. Bispo Rodrigues
- quê "dispõe sobre a garantia de vagas nas escolas
públicas de ensino fundamental e médio para filhos de
pastores, missionários e sacerdotes de qualquer credo
religioso."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: contrário ao PL nO 1.194/99 e às emendas
apresentadas na comissão de nOs 1/99 e 2199

PROJETO DE LEI N° 1.454/99 - do Sr. João Mendes 
que."dispõe sobre incentivo fiscal em prol do ensino de
2° e 3° graus."
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.467/99 - do Sr. Dr. Rosinha 
que "altera a redação do art. 26, § 3°, e do art. 92 da Lei
nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI NO 1.557/99 - do Sr. Lincoln Portela 
que "dá nova redação ao § 4° do art. 68 e art. 99 da Lei
nO 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 'Altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais
e dá outras providências'."
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Local: Plenário 4 , ANEXO"
Horário: 9h

PROJETO DE LEI N° 1.588/99 - do Sr. Luiz Sérgio - que
"declara feriado nacional o "Dia da Consciência Negra"
a ser celebrado, anualmente, na data de 20 de
novembro, em alusão à morte do líder Zumbi dos
Palmares". Apensado: PL nO 1.686/99.
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN
PARECER: favorável ao PL nO 1.588/99 e contrário ao
PL nO 1.686/99, apensado.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS
RECEBIMENTO DE EMENDAS A
DE AMANHÃ(DIA 10/12/99)

A
PARTIR

AUDIÊNCIA PÚBLICA
1::

TEMA:..-
SOBRE CRITÉRIOS PARA REAJUSTES DE TARIFAS
E SEUS IMPACTOS NA ECONOMIA

CONVIDADOS:
RENATO GUERREIRO
PRESIDENTE DA AG~NCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
DAVID ZYLBERSZTAJN
PRESIDENTE DA AG~NCIA NACIONAL DE
PETRÓLEO - ANP
JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO
DIRETOR-GERAL DA AG~NCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEL
SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG
DIRETOR DE POLlTICA ECONÓMICA DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 763/99 - do Sr. Zezé Perrella 
que "altera dispositivos da lei nO 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui nonnas gerais sobre desporto e dá
outras providências". (Apensados: PL's nOs 1.754/99,
1.755/99,1.488/99,1.836/99 e 1.852/99)
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

PROJETO DE LEI N° 1.037/99 - do Sr. Wagner
Salustiano - que "revoga os arts. 59, 60, 61, 62,63,64,
65,68,70,71, § 4°, 72, 73 e 74, da Lei nO 9.615, de 24
de março de 1998". (Apensado: PL nO 1.266/99)
RELATOR: Deputado Ademir Lucas

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3a Sessão
Última Sessão: 13/12/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 1.887/99 - do Sr. Edison Andrino e
Outros - que "possibilita o exame toxicológico em
alunos".
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

A V I S OS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4a sessão
Última sessão: 10/12/99

Projetos de Lei (art. 119, I, do RI)

A - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11): ~

PROJETO DE LEI N° 114-N99 - do Sr. Pedro Celso 
que "dispõe sobre o estágio profissionalizante para os
participantes de cursos de capacitação e de
requalificação pofissionaJ financiados com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT".
RELArOR:- Deputado-ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI NO 809-N99 - da Sra. Maria do
Carmo Lara • que "dispõe sobre a descentralização dos
recursos destinados a programas de atendimento aos
desnutridos e às gestantes em risco nutricional e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 890/99 - do Sr. Bispo Wanderval 
que "altera a redação do art. 1° da Lei nO 8.176, de 8 de
fevereiro de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILO COELHO' .
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~
PROJETO DE LEI N° 1.109-A/99 - do Sr. Carlos Cury-
que "destina dez por cento da arrecadação das loterias
às ações de segurança pública dos Estados e do Distrito
Federal ".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N° 1.270-A/99 - da Sra. Maria de
Lourdes Abadia - que "dispõe sobre a alienação dos
bens e direitos que integravam o acervo da extinta
Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA".
RELATOR: Deputado LUIZ SALOMÃO

B • Da Análise" da Adequação Financeira
e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.259-B/95 - do Sr. Pedro Novais
- que "dispõe sobre a reciclagem de pneus inservíveis e
dá outras providências". .
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° 4.434-A/98 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera dispositivos da Lei nO 9.317, de 1996,
que institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES ". (Apensados:
PL's nOs 4.846/98, 12199, 661/99, 381/99, 580/99,
1.425199, 1.668/99 E 1.732199)
RELAT0R: Deputado SILVIO TORRES

PROJETO DE LEI N° 4.507-A/98 - do Sr. Paulo Paim
que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências, para
permitir o saque do saldo da conta vinculada para fins
de aquisição de terreno para construção da casa
própria".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 252-A/99 - do Sr. Rubens Bueno
- que "dispõe sobre a destinação de recursos
arrecadados mediante cobrança de ingressos nos
Parques Nacionais e dá outras
providências".(Apensado: PL nO 690/99)
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI N° 1.129-A/99 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre a divulgação obrigatória de dados
relativos a pessoas desaparecidas nos meios de
comunicação ".
RELATOR: Deputado PAULO LIMA""

PROJETO DE LEI N° 1.950/99 - do Sr. Coriolano Sales
- que "dispõe sobre as obrigações de pequeno valor
para fins de pagamento de precatório".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

Substitutivo (art. 119,11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da Análise da Adequação Financeira .e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 50-A/95 - da Sra. Rita Camata 
que "altera a Lei nO 7.102, de 20 de junho de 1983, que
dispõe sobre a segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e
funcion;:1mento das empresas particulares que exploram
serviçds .~ vigilância e de transporte de valores, e dá
outras p~ências."
RELATOR:-Deputado MANOEL CASTRO

Decurso:5a sessão
Ú/ümosessão:0911V99

Projetos de Lei (art. 119, I, do RI)

A • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI N° 2.770-A/97 - do Tribunal de
Contas da União - que "dispõe sobre a criação de
cargos efetivos e de funções comissionadas na
Secretaria do Tribunal de Contas da União, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

B • Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 967-A/99 - do Sr. Herculano
Anghinetti e outros - que "dispõe sobre a criação dos
Conselhos Federal e Regionãrs de Fiscalização da
Corretagem de Seguros Privados, Capitalização,
Previdência Privada e Resseguro".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 1.017-A/99 - da Sra. Luci
Choinacki e outros - que "determina a im!,osição
provisória de tetos tarifários sobre as importações
agropecuárias e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 1.053-A/99 - do Sr. Carlos Cury 
que "dispõe sobre a concessão de beneficio às famílias
assentadas pelo programa de reforma agrária e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
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COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2a Sessão
Última Sessão: 14112199

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Decurso:2a Sessão
Última Sessão: 1411'2199'

PROJETO DE LEI N° 694-A/95 - do Sr. Alberto
Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais do
Transporte Coletivo Urbano e da outras provtdências".
(Apensado: PL n° 1.974/96)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso:1aSessão
ÚlâmaSessão:15H2I99

PROJETO DE LEI N° 1.916/99 - do Senado Federal _
(PLS nO 203/99) - que "acrescenta § 3D ao art. 643 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nO 5.452, de 10 de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PEDRO CORR~A

PROJETO DE LEI N° 697/99 - do Sr. ~nio Bacci - que
"altera condições para concessão da Carteira Nacional
de Habilitação definitiva" (apensado ao PL nO 419/99).
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOS/ÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Projeto de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI N° 3.210-A/97 - do Senado Federal
(PLS nO 242195) - que "dispõe sobre a proibição de
fumar em aeronaves comerciais brasileiras, em todo o
território nacional" (apensados os PLs. NOs, 4.192/98,
4.487198, 4.499/98, 4.520/98, 4.589/98, 4.657/98,
4.683/98,4.794/98,172199,229/99 e 430/99).
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

PROJETO DE LEI N° 87/99 - do Sr. Dilceu Sperafico 
que "introduz um inciso IV, no art. 133, e modifica a
redação do art. 132, da Lei nO 8.069, de 13 de julho de
1990".
RELATOR: Deputado MARCOS DE JESUS

PROJETO DE LEI N° 213/95 - do Sr. João Fassarella
que "acrescenta parágrafos 50 e 60 ao artigo 57 da Lei
nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências" ".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PROJETO DE LEI N° 3,587/97 - do Sr. Arnaldo Faria
de Sá - que"assegura a trabalhadores, aposentados e
pensionTstas da Previdência Social tratamento dentário
às expensas do Sistema Único de Saúde - SUS".
RE~TOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 60/99 - da SI'" Iara Bernardi
que "dispõe sobre o atendimento às vítimas de violência
sexual".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

COMISSÃO DE,TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, elc art. 166)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Decurso:Sasessão
Última sessão: 09112199

DE
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 136-A/99 - INATIVOS

l:.ocal-:· Plenáoo.1.1 •.Anexo.lI ." .
Horário: 1Oh

PAUTA N° 4/99

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidado:
-Dr. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Governador do
Estado do Mato Grosso.

PROPOST~ DE EMENDA'A CONSTITUiÇÃO N° 136-A,
DE 1999 - do Poder Executivo (MSC nO 1.542/99) - que
"dispõe sobre a contribuição para manutenção do
regime de previdência dos servidores públicos, dos
militares da União e dos militares dos Estados, do
Distrito Federal e cios Territórios".
RELATOR: Deputado JOS~ CARLOS ALELUIA.

COMISSÃO ESPECIAL
PLP 18199

RESPONSABILIDADE FISCAL

PAUTA N° 2/99

Apreciação do Relatório Final.

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 - AGÊNCIA

NACIONAL DE TRANSPORTES

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: sa Sessão
Último dia: 10.12.99
Prazo prorrogado por decisão do Presidente da Câmara
dos Deputados.

PROJETO DE LEI N° 1.615-A. DE 1999 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Transportes, do Departamento N'acional éle
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transporte, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

Local: Plenário 8, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° 26/99

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 294-A195 .

BATALHÃO SUEZ

AVISO

Decurso: 1a Sessão
Última sessão: 21.02.2000

DE
(10

FASE
EMENDAS

EM
DE

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Discussão e votação do Parecer do
Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18199 - do
Poder Executivo (MSC nO 483/99) - que "regula o art.
163, incisos I, li, 111 e IV, e o art. 169 da Constituição
Federal, di~e sobre principias fundamentais e normas
gerais de finanças públicas e estabelece o regime de
gestão fiscal responsável, bem assim altera a Lei
Complel]lentar nO 64, de 18 de maio de 1990".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
PARECER: favorável, com substiMivo.

COMISSÃO EXTERNA
PESCA PREDATÓRIA

Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 10h

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 294-A,
DE 1995 - do Sr. Sérgio Barcellos e Outros - Que "dá
nova redação ao parágrafo primeiro do artigo 54 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
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COMISSÃO ESPECIAL
REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N.o, 17/99

REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão e votação do parecer
reformulado do Relator

COMISSÃO PARLAMENTAR DE.
INQUÉRITO

CPI • NARCOTRÁFICO

DILIGÊNCIAS

Local: Estado do Rio de Janeiro, Maceió e Belém
Horário: 8h

Diligência para apurar denúncias sobre o
narcotrãfico

CPI • FUNAI
REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9h

Discussão e votação do Relatório.

111 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO
Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10h

PAUTA N° 30

A Apreciação dos Relatórios
apres~ntadosàs seguintes matérias:

PROJETO DE LEI N° 42199-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do

Desénvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, crédito
especial no valor global de R$ 353.155.000,00, para os
fins que especifica".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR.
VOTO: favorável, nos termos do Substitutivo
apresentado.

PROJETO DE LEI N° 45/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e de Encargos
Financeiros da união, crédito especial no valor global
de R$ 291.000,00, para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 47/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado
Federal e da Presidência da República, crédito especial
no valor global de R$ 2.363.536,00, para os fins que
especifica".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO.

PR0JETO' ElE.. LEI- No.. 48/99-CN;" que· "abre..· aos·
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
crédito suplementar no valor de R$ 4.855.000,00, para
reforço de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos".
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMOES.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto

PROJETO DE LEI N° 49/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no
valor de R$ 5.400.000,00, para os fins que especifiéa .
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 50/99-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Educação, crédito especial no
valor de R$ 5.949.717,00, para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 55/99-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor.~ Diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito
suplei!lentar no valor global de R$ 11.579.846,00, para
reforço- de dotações consignadas nos vigentes
orçamentos".
RELATOR: Senador SEBASTIÃO ROCHA.
VOTO: favorável, nos termos do Substitutivo
apresentado.

PROJETO DE LEI N° 57/99-CN, que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito especial no valor de R$
12.112.000,00, para os para os fins que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ LOURENÇO.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.
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PROJETO DE LEI NO 58/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
R$ 23.000.000,00, para reforço de dotação constante do
orçamento vigente".
RELATOR: Deputado C~SAR BANDEIRA.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 64/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de R$
58.781.391,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS.
VOTO: favorável nos termos do Substitutivo
apresentado.

PROJETO DE LEI N° 66/99-CN, que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$
76.022.300,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento."
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 74/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da
Defesa, crédito suplementar no valor de R$
336.102.046,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento".
RELATOR: Senador JOS~ ALENCAR.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 76/99-CN, que "abre ao
Orçamento de Investimento para 1999, em favor da
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do
Brasil S A. - ELETROSUL e de FUNAS Centrais
Elétricas S A., crédito especial no valor total de R$
466:853:1OO,OO;parcrog--fms que especifica".
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 80199-CN, que "abre ao
'Órçamento de Investimento para 1999, em favor de
diversas Empresas do Grupo PETROBRÁS, crédito
suplementar no valor total de R$ 1.300.234.022,00 e
reduz o Orçamento de Investimento da Empresa
Petrobrás Internacional - BRASPETRO, no valor global
de R$ 206.032.800,00, para os fins que especifica".

RELATOR: senador MAURO MIRANDA. -:
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI NO 83199-CN. que "Abre ao
Orçamento Fiscal da _União, em favor de Encargos
Financeiros da· União. crédito suplementar no valor de
R$ 12.458.518.000,00. para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.

PROJETO DE LEI N° 84199-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Refinanciamento da Divida Pública Mobiliária Federal.
crédito suplementar no valor de R$ 17.200.000.000,00
(dezessete bilhões e duzentos milhões de reais). para
reforço de dotações consignadas no vigente
orçamento"'"
RELATOR: Deputado JOS~ CHAVES.
VOTO: favorável. nos termos propostos no Projeto.

EMENDA DE PLENÁRIO ao Projeto de Decreto
Legislativo nO 372, de 1997. que" altera o art. 1° do
Decreto Legislativo nO 372. DE 1997, que aprova como
regulares as Contas do Governo da República. relativa
ao exercicio financeiro de 1993".
AUTOR DA EMENDA: Deputado MATHEUS SCHMIDT.
RELATOR: Deputado WAlDEMIR MOKA.
VOTO: pela aprovação da emenda.

..
MENSAGIiM N° 343199-CN. ao Relatório referente à
execução~rçamentária do subprojeto relativo à BR
393/1161RJ - Contamo Rodoviário de Volta Redonda,
listada no Quadro 11 anexo à Lei 9.789, de 23/0211999.
(Remanescente da pauta N° 23199)
RELATOR: Deputado PAULO FEUÓ.
VOTO: pela continuidade da vedação imposta à
execução orçamentária dos recursos consignados.

RELATÓRIO referente à' execução orçamentária do
subprojeto relativo à BR - 393/116IRJ - CONTORNO
RODOVIÁRIO DE VOLTA REDONDA, lista no Quadro
li, Anexo à Lei 9.789, de 23102199.
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ
VOTO: Pela continuidade da vedação imposta à
execução orçamentária dos recursos consignados.

(Encerra-se a sessao às 18 horas e 37 minutos.)

NOTA:
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS COMISSCES.

HORARIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30
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Ata da 2428 Sessão Extraordinária, Noturna,
em 8 de dezembro de 1999

Presidência do Sr. Michel Temer, Presidente

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal

Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes do Parã: 16

AMAZONAS

Arthur Virgllio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB _
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 8

RONDÔNIA

Confúcio Moura .PMDB
Eurrpedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 6

TOCANTINS

PTB
PFL
PMDB
PFL
PMDB

As 18 HORAS E 57 MINUTOS
COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro

Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Robério Araújo PL PUPST/PSL
Presentes de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijêo PSDB
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB -
Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapã: 8

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PSDB
PT
PFL
PTB

IIdefonço Cordeiro
Joêo Tota
José Aleksandro
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourêo
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 8

AntOnio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Joêo Ribeiro
Osvaldo Reis

ACRE

PFL
PPB
PFL
PPS
PT
PT
PSDB
PFL

PSB/PCdoB
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PUPST/PSL

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

PMDB
PT

PARAíBA

PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

PERNAMBUCO

PFL
PMDB
PSDB
PPS
PSB
PSB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSL

Armando Abilio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 9

Themistocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
MúdoSá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 6

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel de Hollanda
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST PUPST/PSL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco 20

PSDB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PFL

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes PFL
Paes Landim

Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Roberto Rocha PSDI;3
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Anibal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunicio Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6 PSDB
Sérgio Novais PSB
Presentes do Ceará: 18

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
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PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PDT
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB

Paulo Magalhães
Pedro lrujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia 35

Ademir Lucas
Aécio Neves
AntOnio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Maria Elvira
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

BAHIA

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL

SERGIPE

PSC
PSDB
PPB
PT
PSB

ALAGOAS

PTB
PPB
PSDB
PL
PFL
PST
PMDB
PPS

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz NonO
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas 8

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe 5

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
FrancistOnio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
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Sérgio Miranda PCdoB
Virgflio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMOB
Presentes de Minas Gerais 44

EspfRITO SANTO

Aloizio Santos PSOB
Feu Rosa PSOB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Marcus Vicente PSOB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSOB
Rita Camata PMOB
Presentes do Espírito Santo 8

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSOB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob POT
Coronel Garcia PSOB
Oino Fernandes PSOB
Or. Heleno PSOB
Eber Silva POT
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST
lédio Rosa PMOB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMOB
Jorge Wilson PMOB
José Carlos Coutinho PFL
Luis Eduardo POT
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miriam Reid POT
Miro Teixeira POT

PSB/PCOOB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Feijó PSOB
Ricardo Maranhão PSB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho·· PSOB
Rupem Medina PFL
Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Alberto Mourão PMOB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Kandir PSOB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSOB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Clovis Volpi PSOB
Corauci Sobrinho PFL
De Velasco PST
Delfim Netto PPB
Or. Evilásio PSB
Or. Hélio POT
Ouilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Jair Meneguelli PT
João Hermann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMOB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoino PT
José (ndio PMOB
José Machado PT
José Roberto Batochio POT
Julio Semeghini PSOB
Lamartine Posella PMOB
Luiz Antonio Fleury PTB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB
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Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB Juquinha PSDB
Maluly Netto PFL Lídia Quinan PSDB
Marcelo Barbieri PMDB Lúcia Vânia PSDB
Medeiros PFL Luiz Bittencourt PMDB
Milton Monti PMDB Nair Xavier Lobo PMDB
Moreira Ferreira PFL Norberto Teixeira PMDB
Nelo Rodolfo PMDB Pedro Canedo PSDB
Nelson Marquezelli PTB Pedro Chaves PMDB
Neuton Lima PFL Pedro Wilson PT
Paulo Kobayashi PSDB Ronaldo Caiado PFL
Paulo Lima PMDB Vilmar Rocha PFL
Professor Luizinho PT Presentes de Goiás: 15
Ricardo Berzoini PT MATO GROSSO DO SUL
Ricardo Izar PMDB João Grandão PT
Rubens Furlan PPS Marçal Filho PMDB
Salvador Zimbaldi PSDB Marisa Serrano PSDB
Sampaio Dória PSDB Pedro Pedrossian PFL
Sílvio Torres PSDB Waldemir Moka PMDB
Vadão Gomes PPB Presentes do Mato Grosso do Sul: 5
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL

PARANÁ
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB Abelardo Lupion PFL

Zulaiê Cobra PSDB Affonso Camargo PFL

Presentes de São Paulo: 62 ~irton Roveda PFL
Alex Canziani PSDB

MATO GROSSO Basílio Villani PSDB
Celcita Pinheiro PFL Chico da Princesa PSDB
Murilo Domingos PTB Dilceu Sperafico PPB
Pedro Henry PSDB Dr. Rosinha PT
Ricarte de Freitas PSDB FlávioArns PSDB
Teté Bezerra PMDB Gustavo Fruet PMDB
Welinton Fagundes PSDB Iris Simões PTB
Wilson Santos PMDB Ivânio Guerra PFL
Presentes de Mato Grosso: 7 José Borba PMDB

DISTRITO FEDERAL
José Carlos Martinez PTB
Luciano Pizzatto PFL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB Luiz Carlos Hauly PSDB
Alberto Fraga PMDB Márcio Matos PT
Jorge Pinheiro PMDB Max Rosenmann PSDB
Maria Abadia PSDB Moacir Micheletto PMDB
Paulo Octávio PFL Nelson Meurer PPB
Pedro Celso PT Odílio Balbinotti PSDB
Presentes do Distrito Federal: 6 Oliveira Filho PPB

GOIÁS
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT

Barbosa Neto PMDB Rubens Bueno PPS
Euler Morais PMDB Santos Filho PFL
Geovan Freitas PMDB Werner Wanderer PFL
Jovair Arantes PSDB Presentes do Paraná 27



60896 Quinta-feira 9

SANTA CATARINA
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I - ABERTURA DA SESSÃO
AntOnio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss Pl
Edinho Bez PtlfOB
Fernando Coruja PCT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
José Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp PDT

Augusto Nardes PPB

Caio Riela PTB

Cezar Schirmer PMDB

Darcrsio Perondi PMDB

Enio Bacci PDT

Esther Grossi PT

Fernando Marroni PT

Fetter Júnior PPB

Germano Rigotto PMDB

Henrique Fontana PT

Luis Carlos Heinze PPB

Marcos Rolim PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Nelson Marchezan PSDB

Nelson Proença PMDB

Osvaldo Biolchi PMDB

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL

Paulo Paim PT

Roberto Argenta PHDBS

Synval Guazzelli PMDB

Telmo Kirst PPB

Valdeci Oliveira PT

Waldir Schmidt PMDB

waldomiro Fioravante PT

Presentes do Rio Grande do Sul 25

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 439 Senho
res 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. SERAFIM VENZON, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observaçOes, aprovada.

O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par

lamentares, havia anunciado a possibilidade de ses
são extraordinária com vistas a votar a reforma do Ju
diciário.

V. Ex'" sabem que a reforma do Judiciário, as
sim como a reforma tributária e a limitação das medi
das provisórias, fizeram parte da chamada Agenda
Positiva desta Camara dos Deputados, patrocinada
pela Presidência e apoiada enfaticamente por todos
os Uderes e Deputados. Portanto, o que está em jogo
neste momento é exatamente a imagem da Camara
dos Deputados, que fez sua agenda própria.

Eu, ainda há pouco, chamei todos os Srs. Ude
res para verificar se conseguirramos um acordo para
votar o texto principal da reforma do Judiciário, e, no
mês de janeiro, na Convocação Extraordinária, discu
tirramos os destaques, que, sem dúvida alguma,
comportam ampla discussão, devido ao caráter polê
mico da matéria.

Sabemos todos que a reforma tributária só está
caminhando porque, num dado momento, resolve
mos votá-Ia na Comissão Especial, e, a partir dar, ini
ciou-se grande debate nacional, mais pertinente e in
teressado, acerca dessa reforma. De igual maneira,
pensava eu em relação à reforma do Judiciário. Ima
ginava que, se a votássemos hoje, terramos todos os
que são contra e a favor fazendo grande movimento
até o mês de janeiro.

Entretanto, verifico que o quorum não está alto.
Estamos com cerca de 450 Deputados, mas, em toda
votação, há sempre uma quebra de praticamente
10% dos presentes nesta Casa. Tendo em vista que a
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Oposição, muito legitimamente, nao quer aprovar o mos essenciais. No nosso entender, é uma posição
texto - volto a dizer, legitimamente, porque é seu dire- intransigente da Maioria.
ito -, nao quero correr o risco de colocar em votação Portanto, nao nos sentimos responsáveis pelo
algo que, se nao aprovado, desmoralizará a Cêmara fato de a Câmara nao votar hoje. areforma do Judiciá-
dos Deputados, já que essa é sua pauta. rio. Estamos dispostos a negociar, desde que haja

Em conseqüência disso, meus senhores, vou concessões significativas da base governista, que
cancelar a convocaçao extraordinária. Antes, porém, possui ampla maioria nesta Casa.
quero dizer que farei ainda uma mobilização para ten- A Oposiçao, Sr. Presidente, nao tem votos sufi-
tar votar a matéria na terça-feira, comunicando aos cientes sequer para álcançar maioria absoluta, muito
Srs. Parlamentares que, considerando que temos menos o quorum qualificado de 308 Deputados. O
ainda terça e quarta-feira de trabalhos legislativos, Governo, este sim, tem maioria significativa na Câ-
convocarei os Srs. Parlamentares, avisando-os des- mara dos Deputados, mas nao achou conveniente fa-
de já - e também o farei por telegrama - que aqueles zer concessões à Oposição.
que nao comparecerem à sessao na terça-feira, Sr. Presidente, a Oposição sempre esteve dis-
como é regimental, nao terao direito à percepção de posta ao diálogo e à negociação. Perante V. Ex8 ., a
seus subsidios na semana entrante. maioria dos partidos do Governo adotou uma posição

Portanto, na terça-feira nós faremos essa insis- dura. Quero fazer uma ressalva ao PMDB, que nos
tência. A matéria será exclusivamente reforma do Po- procurou e mostrou-se f1exivel. Mas a postura do
der Judiciário. Acho que seria útil votarmos o texto PFL, do PPB, do PSDB e do Governo, expressa na
ainda nesta semana, o que nao impede que de hoje voz do Llder Arnaldo Madeira, foi dura, intransigente
até terça-feira ainda tentemos uma composiçao. Mas quanto a fazer concessões em relaçao a algumas de
se nao houver quorum na terça-feira, eu, igualmente, nossas bandeiras.
nao colocarei o substitutivo em votação, porque nao Nao assumimos a responsabilidade pelo fato de
vou colocar o nome da Cêmara para ser desmoraliza- a Cêmara dos Deputados nao votar a reforma do Po
do na votaçao de uma matéria que, como disse, repi- der Judiciário neste momento, até porque, propc
to, afirmo e reafirmo, é pauta do próprio Poder Legis- cionalmente, hoje a Oposiçao tem no plenário ma,
lativo. Deputados que o Governo para votar e vai registrar

O SR. JOSÉ GENO(NO - Sr. Presidente, peço a sua posição. Sem garantias nao podemos votar um
palavra pela ordem. texto do qual, em essência, divergimos frontalmente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Por que nao retirar esses pontos para serem votados
V. Ex8 a palavra. depois? Nós é que temos, posteriormente, que desta-

O SR. JOSÉ GENO(NO (PT _ SP. Pela ordem. car para tentar colocar no texto o que entendemos
correto? É exigir demais da Minoria, mesmo que em

Sem revisêo do orador.) - Sr. Presidente, usei o horá- nome da imagem da Casa. Queremos preservar e de-
rio de Liderança da bancada hoje e fiz uma comunica- fender a imagem da Cêmara dos Deputados, mas
Çao em respeito a V. EX-. com urna reforma democrática do Poder Judiciário.

Em primeiro lugar, a Oposição, que é minoria no Espero que até terça-feira os partidos d'" Gover-
Plenário, nao pode e nao aceita, nesta condição de no façam concessões à Minoria nesses p( )S que
oposição, arcar com o Onus de votar o Substitutivo fa- expus a V. EX-.
zendo todas as concessões doutrinárias exigidas pe-
las Lideranças majoritárias para que a imagem da Cê· Muito obrigado. (Palmas.)
mara nao seja desgastada com a nao-aprovação do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desejo
Substitutivo. dizer ao L1der José Genofno que em nenhum mo-

a Substitutivo, da forma como aprovado na Co- mento responsabilizei a Oposiçao pela nao-votação
missêo Especial, consagra o Conselho, que nao é da reforma do Poder Judiciário. Responsabilizei, sim,
controle externo, a súmula vinculante para todos os a falta de quorum da Casa e a inexistência de acor-
tribunais e com amplitude de temas o incidente de in- do. Os Srs. Deputados sabem o quanto luto por um
constitucionalidade, que é a avocatória com argüição acordo em torno da reforma do Judiciário. Trabalhare-
de relevência constitucional, a declaração de consti- mos até terça-feira pela composição.
tucionalidade, que já existe, e a Justiça Militar Estadu- Fica, desde já, convocada reuniao dos Srs. LI,
aI. Nao podemos votar esse texto sem concessões da deres para as 10h30min, na minha sala, a fim de con·
base do Governo em alguns pontos que considera- tinuarmos a tratar da matéria.



60898 Quint&-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAIX>S Dc:zcmbro de 1999

Volto a comunicar aos Srs. Parlamentares que o Sr. Presidente,màiS uma vez V. EX- põe o inte-
quorum, na terça-feira, será aferido pela votação da resse da instituição acima de qualquer outro - e não
emenda constitucional no painel eletrônico, o que poderia ser diferente.Cânclamo todos os Srs. Depu-
acarretará os naturais efeitos administrativos. tados a buscar o entendimento. Prontifico-me a sen-

O SR. iNOcêNCia OLIVEIRA - Sr. Presidente, tar à mesa para resolver isso. Sou homem a..quem
peço a palavra pela ordem. não é preciso pedir assinatura, a minha palavra bas-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem ta. Participei de um entendimento em que os cinco
V. EX- a palavra. partidos da base de sustentação do Governo se pron

tificaram a votar um texto. Prontifico-me a rever esse
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela acordo mediante a participação dos cinco. Sozinho, o

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi Uderdo PFL, o maior partido da base, não pode deci-
atentamente a intervenção do Uder do PT na Casa, dir uma questão que foi decidida pelos cinco partidos.
da qual discordo em grau, gênero e número, sobretu-
do porque S. Exa não pode nem deve indicar os parti- Por isso, é com este sentimento, Sr. Presidente
dos da base de sustentação do Governo como res- - reiterando a necessidade do fortalecimento- cada
ponsáveis pela não-votação do substitutivo da Rela- vez maior da instituição, reiterando a necessidade de
tora da reforma do-Poder Jud.iciário. esta Casa decidir as questões não somente através

de acordo, mas também através da vontade da maio-
SfPresidEmte, V. Exa é testemunha do esforço ria, e reiterando ainda o fortalecimento das Comis-

que em conjunto fIZemos para tentar chegar ao en- sOes Especiais, como vefculo de formação dos proje-
tendimento. E sabemos todos que o entendimento tos que devem ser votados _, que eu gostaria de dizer
somente é alcançado quando há boa vontade dos que com este quorum não é possfvel votarmos maté-
dois lados ou quando, pelo menos, há o sentimento ria mais polêmica, sobretudo proposta de emenda à

- de que alguém deve perder ou ganhar em parte. Constituição. Nesta hora, quero dizer que desarmo o
Por isso, estarreceu-me a intervenção do Lfder esprrito, desensarilhoas armas, mas ao mesmo tem-

José Genofno. É preciso ressaltar que estamos dian- po estou firme e decidido a votar a matéria fruto de
te do fato inédito de o substitutivo ter sido aprovado apreciação pelos nobres pares da Comissão Especi-
na Comissão Especial. Poderfamos perfeitamente aI. Respeitar a vontade da maioria daquele órgão téc-
estar votando aqui o Substitutivo aprovado pela Co- nico é condição fundamental para o Uder do PFL. O
missão Especial, que é representativa da vontade da sentimento do Uder do PFL é no sentido de prestigiar

.-maio.ria da .casa. IstoJ)Qrque na Comissão Especial os seus colegas das Comissões Especiais, das Ca-
os partidos estão representados pela proporcionaIi- missões Temáticas, porque, assim fazendo, ele se
dade partidária. toma representativo da vontade do Plenário. É por

Sr. Presidente, V. Exa é testemunha, a Casa é isso que nosso partido é sempre unido, porque o Lf-
testemunha - hoje eu peço o testemunho desta Casa der do PFL tem este sentimento de respeito aos cole-
- de que eu tenho sido crrtico contumaz da votação gas e à instituição.
de emendas constitucionais com quorum abaixo de Com esta intervenção, Sr. Presidente, congra-
470 ou 480 Srs. Deputados, sobretudo porque o qiJo- tulo-me com V:'Ex' por ter mais uma vez procurado
rum exigido é de três quintos. fazer com que a Casa, nesses últimos dias, votasse

_. Matérias fundamentais como o antigo Fundo de matérias fundamentais para a vida do Pafs. Incorpo-
Estabilização Fiscal, os fundos de disponibilidade dos ro-me ao apelo de V. Exa para que terça-feira nos reu-

.recursos da União, as reformas do Poder Judiciário, namos aqui. Faço uma conclamação, neste instante,
tributária e fiscal nao podem ser decididas com quo- à bancada do nosso partido para estar nesta Casa às
rum ~e444 $rs. Parlamentares. . 10h30min na próxima terça-feira. Também eu estarei

Ademais, há uma regra básica nesta Casa: na próxíma terça-feira às 10h30min no seu gabinete,
quando não ch~gamos ao entendimento de mérito, o para adiantarmos o entendimento, sem fugir ao com-
entendimento é pelo procedimento. Não há outra ma- promisso de me juntar aos outros quatro Lfderes da
neira de decidir as questOes mais polêmicas desta base -de sustentação do Governo, para que juntos
Casa. Do contrário, não irramos votar mais nada nes- possamos chegar a um amplo entendimento a respei-
ta C-aEi·s, só Se houvesse acordo. Quando não há to da matéria. O PFL se dá por satisfeito com as inter-
acordo, nós.reunimos a Casa ea maioria decide. O vençoes aqui proferidas e está aberto acrentendimen-
único entendimento, quando não há acordo, é justa- to, sempre respeitando a vontade da maioria, porque
mente o do procedimento. na den10cracia não há outra maneira de se dirimirem
.. - - . - -



Mas o PPB nao pode concordar é com o se
guinte. Na manha de hoje, a base do Governo reunida
- e assim decidido foi - discutiu sobre a reforma do
Poder Judiciário. Em determinado momento, convo
cados ao plenário, como fomos, estava ausente a
pessoa que representa o PPB, e por ele falou, e fala,
o Deputado Gerson Peres. E o PPB nao poderia, Sr.
Presidente, de maneira alguma, concordar com ne
nhum tipo de modificaçao sem ouvir a pessoa que fa
lou pelo PPB nessa reuniao.

Portanto, o PPB nao concorda, e só pod~rá

concordar se a base do Governo, se reunida nova
mente estiver, voltar a abrir a discussao sobre a re
forma do Poder Judiciário, porque entendemos que

.temos quorum' suficiente, sim; para votar todas as
matérias que quisermos nesta Casa. Agora, temos
que entender que momentaneamente - momenta
neamente - nao houve um quorum que fosse, na
nossa avaliaçao, suficiente para votar. Isso nao quer
dizer, Sr. Presidente, que esta Casa, sob o comando
de V. Exa, nao está votando as reformas que real
mente vao mudar o Brasil, como as reformas do Po
der Judiciário e tributária.

~Põ1tanto, o F'PB" nao aceita as crfticas aqui fei
tas com relação à nossa posição e decisão, porque a
nossa decisão está tomada e assim ficará. Só muda
remos nossa posição se formos novamente chama
dos a nos reunir com a base do Governo e discutir,
com a base do Governo, a matéria sobre a qual fize
mos entendimento na manha de hoje. '
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dúvidas, a nao ser pelo aferimento da vontade da ma- que podemos fazer. Nao. É natural que aconteça uma
ioria. . barreira aqui, outra ali, uma dificuldade momentênea,

Muito obrigado, Sr. Presidente. mas com a condução que V. ExJI tem dado a esta
O SR. GERMANO RIQOrrO - Sr. Presidente, Casa, com o comando que tem determinado, com a

peço a palavra pela ordem. colaboração de todos os Lideres, da Oposição ou do
O SR. PRESIDENTE;(Michel Temer) _ Tem Governo, nao tenho dúvida de que vamos chegar a

V. Exa a palavra. bo~ termo nessas votações. Queria apenas deixar
O SR. GERMANO RIGOrrO (PMDB _ RS. reg~strado que 450 Deputados na Casa é um quorum

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mUito alto.
sabemos que V. ExJI tem lutado para que a pauta el~F .Era.1l-Quatinbaa.dizer,...Sr~dente.
borada pelos Lideres e por V. ExJI ande, com as refor- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
mas do Judiciário e tributária votadas. No entanto, Sr. palavra pela ordem.
Presidente, esta Casa às vezes peca pela comunica- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ção. Vamos colocar os pingos nos is, e peço a aten- V. ExR a palavra.
ção das Sras. e dos Srs. Deputados: eu não vou dis- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or-
cutir o mérito e o fato de a Oposição estar contra a vo- demo Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
tação da reforma do Judiciário. É uma posição legrti- e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna em nome da
ma, regimental. Mas, Sr. Presidente, temos mais de bancada do PPB, para deixar uma posição muito
450 Srs. Deputados na casa, ou seja, 88% dos Srs. clara aqui. o-PPB tem sido parceiro- em todas as dis-
Deputados estão presentes. Isso quer dizer que esta- . cussOes polfticas desta Casa e tem dado, de maneira
mos tomando uma posição. E V.ExJI, de forma corre- democrática e firme, a sua participação e contribui-
ta, em face do risco de haver obstrução, legftima, por ção.
parte da Oposição, diz o seguinte: nao vamos correr o
risco de colocar em votação uma emenda constitucio
nal, porque pode haver dificuldade de conseguir os
308 votos. Isso nao significa que na Casa nao há quo
rum, isso nao significa que os Deputados nao estao
em Brasllia, isso nao significa que nao temos 88%
dos Srs. Deputados na Casa. Então, a nossa comuni
caça0 está sendo falha.

Vejo os Srs. Lideres dizer~m que podfamos ter
mais Deputados na Casa. Eu até gostaria que o quo
rum fosse maior, mas 450 Deputados na Casa é um
quorum alto. É um quorum insuficiente para, haven
do obstrução, determinar a aprovação de uma emen
da constitucional, mas é um quorum alto.

Nao tenho dúvidas, Sr. Presidente, de que V. . 
EX- convocando os Srs. Deputados, como convocou,
na terça-feira, teremos quorum maior do que este.
Vamos apostar na possibilidade de entendimento en
tre as bancadas. Só me preocupa passar a imagem
de que 450 Deputados na Casa é um quorum baixo,
é a nao-presença dos Srs. Deputados no trabalho
num momento em que temos de discutir e vqtar refor
mas essenciais e fundamentais. Alguns podem nao
gostar do que estou dizendo, mas para l:riíTiagem-dê
uma Casa que tem trabalhado, votado e se dedicado,
nao é bom dizer que nao há reformas diflceis, refor
mas que mexem com interesses, com corporações,
com posiçOes conservadoras, que exigem muita ne
gociação, como a reforma tributária. NAo é bom que
votemos de um dia para outro, como algunsJilcham
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É a palavra do PPB. (Palmas.) projeto. E não estaremos ofendendo a imagem da
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito Camara dos Deputados. Estaremos defendendo a ci-

bem. dadania, no nosso ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes de Por isso, Sr. Presidente, obstruimos hoje a ses-

dar a palavra ao L1der Miro Teixeira, gostaria apenas são e obstruiremos terça-feira, quarta-feira, quin-
de esclarecer, como lembra o Deputado Germano ta-feira ou o dia em que a matéria, como está, com
Rigotto e o L1der Odelmo Leão, para os ouvidos da esse conteúdo, for trazida a Plenário. (Palmas.)
comunicação, da imprensa, que temos um quorum O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre L1-
alto. Estamos com 455 Deputados na Casa. É um der Miro Teixeira, em primeiro lugar, não há matéria
quorum significativo. Ontem, terça-feira, tivemos um mais forte para o Pais do que a reforma do Poder Ju-
quorum alto e votamos, até as 22h, matérias impor- diciário. De modo que é lamentável que não tenha-
tantlssimas. Apenas não quero correr o risco - é uma mos um quorum suficiente para a eventual aprova-
questao meramente numérica, como lembrava o L1- ção do projeto.
der Inocêncio Oliveira -, pois sem 470 Deputados na Em segundo lUgar, devo enfatizar, mais uma
Casa fica diflcil votar emenda constitucional sobre a vez, que seria um texto, na verdade, consensuado,
qual pesa alguma controvérsia. E aqui há controvér- porque todos sabemos que a matéria destacada não
sia. Por isso, estou tomando a cautelar prudência e foi votada. Será votada depois, e muitos de V. Ex"· co-
atitude de adiar a votação. nhecem a minha posição em relação a alguns desta-

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a ques que foram oferecidos.
palavra pela ordem. Em terceiro lugar, estou enfatizando a idéia de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem que esta é uma responsabilidade da Camara dos
V. Exa a palavra. Deputados. Não posso, como Presidente da Camara

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela or- dos Deputados, levá-Ia a uma derrota numa coisa
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pen- que ela iniciou. Não posso trazer a matéria para ser
so que não temos nada a comemorar neste momen- reprovada.
to. Todos os oradores revelaram-se em conformida- O que estou propondo? Vamos adiar para ter-
de com o processo, e não apenas a Oposição. Em ça-feira e tentar aprová-Ia.
primeiro I.ugar, quoruR! há. O qU7não há é voto. Veja que nao pleiteei apenas a sessão da ter-
Esse projeto, como saIU da Comissão, não é um ça-feira. Pleiteei uma reunião de Lideres às 10h30min
projeto de reforma do Judiciário, mas sim um proje- da terça-feira para ainda tentarmos o ~rcIo. se não
to qu~ diz r~speito a di~eit~s da ?idad~nia. Por ISS? houver acorcl~, vamos à votação.
a reSistência - e faço justtça-, inclUSive dos partl- Agora, para a votação, tenha V. ExA absoluta
dos da base do Governo.. .. certeza de que a Presidência usará de todos os meios

E.m segundo lugar, ~r. ~r~sldente, não Imagino para manter o quorum nesta Casa, sejam quais fo-
que seja saudável para a InstttUlção que se argumen- rem efeitos administrativos ou não.
te falando em efei!os administrativos, para ~trairquo. ' O trabalhador quando falta ao seu trabalho,
rum. O que atrai quorum para o plenáno é uma .' .. .
O d d D· ~ rt té . 'd' d I perde o dia. V. ExA, Deputado Miro Teixeira, que é umr em o la 10 e, com ma na consl era a re e- be d'

t t t I S D tad Pe nobre defensor dos trabalhadores, sa ISSO.van e e pron a para vo o pe os rs. epu os. n-
so que a argumentação sobre os efeitos administrati- Portanto, se o Deputad? fa~tar a uma sessão ~m
vos é muito ruim para a imagem da Casa. A impres- que se vota emenda constttuclonal, perderá o dia.
são que fica não preciso descrever para v.. Ex"". (Palmas.) .

Finalmente, nós encontramos hoje também, O SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço
neste momento, razão ainda para deplorar o aconte- a palavra pela ordem. .
cimento diante de uma realidade: só é posslvel votar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
matéria quando se tem certeza da aprovação. Preci- V. Ex- a palavra.
samos ter 470 votosI ,O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Pela or-

Sr. Presidente, a matéria entra em votação. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
Ela não entra na pauta para aprovação ou para votaçOes anteriores, votei de acordo com a orienta-
rejeição. ção do partido.

Queremos buscar, sim, argumentos para con- O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
vencer as Sr"s e os Srs. Deputados a rejeitarem esse palavra pela ordem.
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O SR•. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem desprovido de recursos, que terá o acesso facilitado à
V.Exa a palavra.. Justiça.

O SR. AÉCIO NEVES {PSDB - MG. Pela or- Sr. Presidente, termino esta sessão legislativa
demo Sem revisão do orador.) ...,Sr. Presidente, estou absolutamente tranqOilo. Vou descansar nas festas
há treze anos nesta Casa e RÇluCOS vezes, nesses tre- natalinas, junto com tantos companheiros, com a
ze anos, participei de uma sessão legislativa tão profl- consciência de que avançamos muito. Mais do que
cua, com tantos resultados e ay~nços positivos para o isso, com a convicçêo de que retornaremos aqui no
Pais como esta que se está encerrando agora. inicio do mês de janeiro para votarmos, com a maioria

Não costumo - desculpelT\-me aqueles que pre- que nos foi concedida nas urnas, aquela proposta
ferem fazê-lo - exercitar o sentimento da autopieda- que, depois de amplamente debatida, se tornou a
de, tampouco costumo nortear as minhas açOes por proposta aprovada pela maioria.
aquilo que vou ler amanha nos jornais. As açOes que Obviamente, Sr. Presidente, o PSDB não se fe-
tomo como Lider do PSDB, na responsabilidade que chará em nenhum instante a qualquer novo entendi-
tenho, buscam o interesse maior do Pais. mento que possa melhorar essa proposta. Mas quero

Não me preocupa se ama!lhã alguns interpreta- usaresta tribuna neste instante para dizer que respei-
rão a não-votação ou não-con.clusão da reforma do to o papel que a Oposiçêo vem fazendo de obstruir as
Judiciário como um momento de fragilidade desta matérias com as quais não concorda, mas que ela
Casa, porque tenho a convicção clara de que esta respeite o nosso papel de encontrarmos o momento
Casa avançou muito em inúmeras matérias, parti- adequado para votar as matérias com as quais con-
cularmente nesta. cordamos. (Palmas.)

O PSDB teve, desde o inrcio destes trabalhos, O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
comandados e inspirados por V. Exa, uma participa- peço a palavra pela ordem.
ção extremamente efetiva, desde que assumiu a Re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
latoria o Deputado Aloysio Nunes Ferreira, sucedido V. Exa a palavra.
depois, com extrema competência, pela Deputada O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Zulaiê Cobra, e com a participação de alguns dos Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
mais talentosos Parlamentares da nossa bancada na te, na pauta de hoje, constava um projeto importante
Comissão. Avançamos, e avançamos muito. para o Ministério Público da União, que é seu plano

Não tomarei o tempo desta Casa neste instante de carreira. É um projeto consensual e que trouxe
para discutir o mérito da reforma do Judiciário, mas gente do Pais inteiro para esta Casa.
houve a aprovaçêo na Comissão Especial de um tex- Na verdade, já o aprovamos, e o Senado ape-
to, certamente, pela maioria, depois de uma profunda nas tirou um pedaço desse projeto. Mas vamos ratifi-
discussão. car a emenda do Senado.

E digo isso, Sr. Presidente, porque, em nenhum Portanto, gostaria de perguntar a V. Exa, que é
momento, cabe a mim cassar o direito legitimo da um zeloso defensor do Ministério Público, se amanha
Oposiçêo de não votar um substitutivo com o qual não poderemos votar este projeto.
concorda. É legitimo esse direito, e o exercem os Li- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Essa
deres José Genolno, Miro Teixeira e tantos outros. matéria entrará na pauta de amanhã. Teremos ses-
Mas não venham os Srs. Lideres de oposição tentar são do Congresso no perlodo da manha e sessão da
cercear o legitimo direito e o dever que temos de Cêmara no perlodo da tarde. Portanto, ele entrará na
exercer o nosso papel de Maioria nesta Casa. E é a pauta de amanhã à tarde.
condiçêo de maioria sólida, ao contrário do que aqui O SR. MARCOS DE JESUS _ Sr. Presidente,
foi dito com clareza pelo Lider José Genolno, que nos
dá a tranqUilidade para levarmos esta votação para peço a palavra pela ordem.
um outro momento. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Se à Oposiçêo cabe obstruir, a nós, que somos V.Exa a palavra.
Maioria, cabe, em consenso com os demais Lideres O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PST - PE.
da base, encontrar um momento mais adequado para Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
a aprovação de uma matéria - desculpe-me, Presi- te, na votação anterior, meu voto foi de acordo com o
dente Michel Temer - que, muito mais do que engran- partido.
deceresta instituiçêo, engrandecerá o Pais, pois trará O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS.
avanços fundamentais, sobretudo ao cidadão mais Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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na votaçao anterior, meu voto foi de acordo com o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
partido. V. Ex" a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem a res-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ponsabilidade de uma palavra em nome de Lideran-
V. Ex" a palavra. ça, mas como um cidadão, gostaria de louvar a pru-

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV _ RJ. Pela dência e, mais do que a prudência, a sabedoria com
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape- que V. Ex· dirige esta Casa.
nas quero dizer que esse adiamento, no meu enten- Como poderiamos decidir no anoitecer de uma
der, é necessário, porque vi aqui um debate sobre a sessão legislativa uma questão da grandeza e da res-
reforma do Judiciário pautado num confronto entre ponsabilidade nacional como a reforma do Judiciário?
Governo e Oposição. Não há democracia quando não se constrói um Judi-

Acho que é uma tremenda limitação colocar ciário que seja digno das garantias da cidadania, Sr.
essa questão num confronto entre Governo e Oposi- Presidente. Por saber disso muito bem, V. Ex· tomou
çao. Se a reforma do Judiciário tem uma perspectiva, as posições que tomou.
ela não pode ter a perspectiva de dois anos, dois O projeto teve uma evolução muito boa, traba-
anos e meio, que é o tempo que resta a este Governo, Ihou-se para isso. O relatório da Deputada Zulaiê Co-
que, possivelmente, será superado por outro. bra foi um trabalho excelente. Foi, em seguida, des-

Portanto, é necessário esse tempo para, até ter- caracterizado nos planos essenciais, naquilo que al-
ça-feira, buscarmos outro caminho que não seja ex- guns setores desta Casa entendiam que iria desme-
clusivamente o desse confronto. recer a qualidade dos interesses e das garantias dos

cidadãos e da qualidade democrática deste PaIs.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito

bem lembrado, nobre L1der Fernando Gabeira. A grande responsabilidade desta Casa não é
produzir mais uma lei 24 horas antes ou 24 horas de-

O SR. AYRTON XER~Z - Sr. Presidente, peço pois. Os grandes Parlamentos do mundo levam, mui-
a palavra pela ordem. tas vezes, vários meses para decidirem de acordo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem com a expectativa ou esperança da opinião pública.
V. Ex" a palavra, por um minuto. Na verdade, desde o inIcio da República brasileira,

O SR. AYRTONXER~ (PPS - RJ. Pela ordem. nunca organizamos o Poder Judiciário de forma ade-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS este- quada e correta.
ve presente neste plenário com a integralidade da Sr. Presidente, tenho a impressão que não é re-
sua bancada de Deputados e absolutamente interes- almente num apagar de luzes que se precipitará uma
sado nos debates que se travaram tanto na sessão votação dessa natureza para contar os pontos de
anterior·quanto nesta sessão extraordinária. uma eficiência técnica que não justifica o comporta-

Esteja certo V. Ex" de que, independentemente mento de um Parlamento polCtico, com responsabili-
da análise de mérito da reforma do Judiciário, louva- dades pol/ticas e com interesses que são os da cida-
mos sua atitude de trazer a debate nesta Casa uma dania brasileira. Ela não pode mais prescindir de um
preocupaçao tão importante para a sociedade brasi- Judiciário que tome conta não apenas dos conflitos
leira. de ordem privada ou de relações privadas, mas das

Na próxima terça-feira, estaremos também pre- grandes responsabilidades, das garantias, das Iiber-
sentes para votar "sim" ou para votar "não" ou para dades públicas e dos direitos dos cidadãos.
apreciar os destaques, porque entendemos que é Louvo o comportamento de V. EX- (Palmas.)
fundamental trazermos à luz um debate sobre a refor- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
ma do Poder Judiciário, que é tão importante para a obrigado, Deputado Waldir Pires.
sociedade brasileira. A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,

Essa é a mensagem que o Lider do PPS, Depu- peço a palavra pela ordem.
tado João Herrmann Neto, pediu-me que transmitisse O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a V. Ex". V. EX- a palavra.

Muito obrigado. A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or-
O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, te-

palavra pela ordem. nho três questões. Primeiro, comunico que votei no



Em segundo lugar, passo a ler pronunciamento
do qual peço reprodução através dos meios de comu
nicação, especialmente A Voz do Brasil.

Por tratar-se de um Governo que deposita no li
vre mercado sua única alternativa para o desenvolvi
mento do PaIs, soa, no mlnimo, como desprezo a fal
ta de polftica e planejamento para transporte rodoviá
rio. Com cerca de 1,2 milhão de caminhões, sendo
que aproximadamente 350 mil deles são dirigidos por
trabalhadores autônomos, o setor responde por mais
de 60% do total de cargas movimentadas no Brasil.
Rodando mais de 400 bilhões de quilômetros por ano,
os caminhoneiros fazem deste o principal modaI de
transporte nacional.

Os Governos, em todas as suas esferas, pare
cem não reconhecer essa importância comprovada
em fatos e números. Do contrário, não estarlamos na
iminência, novamente, de mais um greve dos cami
nhoneiros, desta vez começando com os autônomos
de São Paulo, que prevêem paralisação para o dia 12
de dezembro. Os motivos são os mesmos: o peso dos
gastos com pedágios, a falta de segurança nas estra
das e os preços dos fretes.

As reivindicaçOes não são novidade - mais uma
demonstração do desprezo com o setor. No entanto,
ganham destaque no momento em que o Governo
propõe alteraçOes no centro decisório sobre a ativida
de, prevendo a criação da Agência Nacional de
Transportes (ANT). O projeto de Lei nO 1.615/99 está
sendo analisado por uma Comissão Especial de De
putados Federais, da qual faço parte como Vi
ce-Presidente, e significa uma boa oportunidade para
fazermos valer as propostas dos diversos segmentos
envolvidos na questão, evitando que a agência, se
aprovada, tome-se um mero órgão centralizador de
poder. É nesse sentido que tenho encaminhado, junto
á Comissão, as reivindicaçOes dos trabalhadores e
dos pequenos e médios empresários da região.

O problema também tem sido discutido na Sub
comissão dos Portos da Câmara Federal, que presido
dentro da Comissão de Viação e Transportes. Em au
diência pública, no dia 25 de novembro, por exemplo,
ao debatermos "A Privatização dos Portos e as Ativi
dades EconOmicas Locais·, contamos com a partici
pação de Heraldo Gomes Andrade, Presidente do
Sindicato dos Caminhoneiros de Santos, e Marcelo
Marques da Rocha, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transportes. O debate realçou as defi
ciências da polftica de transportes. Ficou nltido que,
ao priorizar investimentos em determinados modais,
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dia de hoje de acordo com orientação do meu partido. como hidrovias, em detrimento de melhorias nas es
tradas, o Governo provoca uma concorrência desleal
com setor rodoviário.

O excesso de pedágios é outro castigo para ca
minhoneiros e empresários. Segundo depoimentos
durante a audiência, há trechos em São Paulo com
até treze pedágios. OSr. Marcelo da Rocha exemplifi
cou o custo: "Uma carreta com cinco eixos paga entre
R$196 e R$214,OO para percorrer 400 quilômetros·.

Há, ainda, o preço do diesel, que de 1998 para
1999 sofreu 35,7% de aumento; o risco de roubo de
carga e a tabela de frete congelada desde 1994, con
forme informou o Sr. Heraldo Andrade: "Paga-se de
R$3,OO a 6,00 para transporte de contêiner (quarenta
toneladas). Só o conserto de um pneu furado custa,
em média, R$25,OO". Some-se aI o fato de algumas
empresas operadoras de terminais já estarem ofere
cendo pacotes de serviços que incluem desde o de
sembaraço da carga até o transporte rodoviário, pre
judicando as pequenas e médias empresas locais e,
conseqoentemente, o nossa economia. A movimen
tação de contêineres em Santos, atualmente, está
restrita a três terminais: Rio-Cubatão, Libra e San
tos-Brasil. O resultado pode ser medido pela redução
do número de caminhoneiros em Santos: em 1997,
eram mais de 7 mil; hoje, não chegam a 5 mil.

É claro que a falta de disciplina normativa tam
bém prejudicou o setor, pois qualquer cidadão pode
abrir uma transportadora, mesmo sem ter caminhões.
Mas esse é apenas mais um fator que evidencia a au
sência de polftica e planejamento para um serviço
fundamental á sobrevivência econômica do PaIs.

Por último, Sr. Presidente, reitero as interven
çOes dos Deputados Fernando Gabeira e waldir Pi
res. A matéria em questão está além de um confronto
entre Situação e Oposição. No final do ano passado,
esta Casa, presidida por V. Ex8

, viu um grande acor
do e uma disposição a respeito da matéria que está
vamos votando, que foi inclusive saudada com uma
disposição incrlvel a fim de acharmos o eixo comum
para o que estava acontecendo.

Uma liderança se faz quando, estando os âni
mos exaltados, distende-se a questão, como bem dis
se o Governador waldir Pires, que pertence ao meu
partido. Acredito que não tenhamos, possivelmente,
as mesmas posições a respeito de questões da refor
ma do Judiciário. Mas, advogada que sou, sei que ze
lar por esta condição, feita com acerto e desacerto,
mas com carinho e principalmente com desprendi
mento pela Deputada Zulaiê Cobra, significa que a
Casa é séria e quer, realmente, se debruçar sobre
essa discussão e achar o eixo comum para que pos-



do.

O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (~ichel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
apenas um breve comunicado à bancada do PSDB.
Hoje, a partir das 21 h, no late Clube, acontecerá a
festa de confraternização do partido.

Muito obrigado pela deferência.
O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex· a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, hoje, quase votamos o PLP nO 83, que trata de al
terações na malfadada Lei Kandir. Ontem, solicitei a
desapensaçao do PLP nO 190/97, e V. Ex· a conce
deu, até porque o projeto aborda, de maneira ampla,
as alterações necessárias do ponto de vista dos esta
dos e municípios na Lei Kandir.

V. Ex· concedeu a desapensaçao e, provavel
mente por algum equívoco temporal, a Comissão de
Finanças e Tributação, hoje pela manhã, terminou
analisando o PLP nO 83 e colocou em votação o PLP
nO 190, derrotando esse PLP n° 83.

Dirijo esta questão de ordem a V. Ex·, solicitan
do que seja mantida a sua posiçao de ontem e que
esse PLP seja considerado desapensado, e não der
rotado, como foi hoje, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recolho
a questão de ordem de V. EX- e a examinarei com a
atençao que merece.
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samos votá-Ia, e, na terça-feira, no Colégio de Ude- O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-
res, possivelmente a faremos avançar. vra pela ordem.

Louvo não apenas os Deputados que estão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
aqui, faço uma saudaçao a minha companheira, ami- V. EX- a palavra.
ga, mulher como eu, de São Paulo, que se debruçou O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
sobre matéria dificflima. Podemos até ter posições di- revisão do orador.) - Sr. Presidente, trago aos nosso
ferentes, mas quero louvar esse trabalho, porque Ii- colegas Deputados uma situação que intranquiliza as
derança se faz assim: quando se distende, chama-se famflias dos ferroviários hoje no País.
ao diálogo. Ato do Poder Executivo de hoje, o Decreto nO

Vamos, Oposiçao e Posiçao, tentar os eixos co- 3.277, dispõe sobre a dissoluçao, Iiquidaçao e extin-
muns para que possamos dar grande demonstraçao çao da Rede Ferroviária Federal. Ora, esse decreto
de cidadania à Naçao. do Presidente da República não contém nenhum arti-

Parabéns, Sr. Presidente. go que proteja e dê garantias aos funcionários rema-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Obriga- nescentes das ferrovias estaduais que foram federaIi-

zadas, ou aos funcionários das pr6prias ferrovias fe
deralizadas. Ele não prevê nenhuma proteção ou ga
rantia social aos aposentados e pensionistas da Rede
Ferroviária. Portanto, é uma injustiça que se comete
com as famflias dos ferroviários.

Tivemos a oportunidade, há quarenta dias, de
estar acompanhando o Sindicato dos Ferroviários e a
Confederaçao Nacional num encontro com o Sr. Mi
nistro Eliseu Padilhá S. EX- ficou de dar pelo menos
uma esperança de que as garantias sociais e os be
nefícios dos pensionistas, dos aposentados, os direi
tos trabalhistas que estão na Justiça sejam assumi
dos pela liquidante, pela União ou, no caso da ferrovia
paulista, pelo Governo do estado de São Paulo.

É esta a matéria que trago a esta Casa como
preocupação, para que n6s, Deputados, possamos
viabilizar a garantia desses direitos a esses ferroviári
os, que construíram o present,e e o futuro do nosso
País.

O SR. DEUSDETH PANTOJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro que, na votaçao anterior, votei segundo a orien
tação do meu partido.

O SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dou
conhecimento a V. Ex· e a esta Casa de que a Sub
comissão Especial de Pedágio, presidida pelo Deputado
Airton Cascavel, Subcomissão pertencente à Co
missão de Viação e Transportes, presidida pelo Deputado
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Marcelo Teixeira, recebeu nosso relatório, que foi am
plamente discutido e aprovado na reunião de hoje. Na
próxima terça-feira, por convocação extraordinária do
Sr. Presidente, estaremos votando esse relatório na
própria Comissão.

Portanto, quero dar conhecimento à Casa de
que o relatório da Subcomissão do Pedágio foi discu
tido e será votado, na próxima terça-feira, na Comis
são de Viação e Transportes.

O SR. OSMAR SERRAGllO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. OSMAR SERRAGlIO (PMDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. MÁRCIO MATOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. MÁRCIO MATOS (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, justifico
meu voto, pois não consegui votar.

IV - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando aos Srs. Parlamentares que amanhã, às
10 horas, haverá Sessão do Congresso Nacional des
tinada à apreciação de medidas provisórias e projetos
de lei do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido Bloco

RORAIMA

Luis Barbosa PFL
Total de Ausentes: 1

PT

PT

PFL

PFL
PSDB

PFL
PUPST/PSL

PMDB

PST
PSDB

PARÁ

PMDB

CEARÁ

PFL

MARANHÃO

PMDB
PFL

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela
Presente do Distrito Federal: 1

DEIXAM DE COMPARECER OS
SENHORES:

SÃO PAULO

Elcione Barbalho
Total de Ausentes: 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PDT
Total de Ausentes: 1

Teima de Souza
Presente de São Paulo: 1

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB
Total de Ausentes: 1

Albérico Filho
Mauro Fecury
Nice Lobão
Remi Trinta
Sebastião Madeira
Total de Ausentes: 5

Moroni Torgan
Roberto Pessoa
Vicente Arruda
Total de Ausentes: 3

Adauto Pereira
Damião Feliciano
Total de Ausentes: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Ausentes: 2

PARAfBA

Bloco

PSB/PCdoB

Partido

RONDÔNIA

Oscar Andrade PFL
Presente de Rondônia: 1

PERNAMBUCO

Sérgio Guerra PSDB
Presente de Pernambuco: 1

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Presente de Alagoas: 1

RIO DE JANEIRO

Simão Sessim PPB
Presente do Rio de Janeiro: 1
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PERNAMBUCO SÃO PAULO

GOIÁS
PPB
PMDB

Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 2

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 38\JT1inutos.)

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 2

PARANÁ
Hermes Parcianello PMDB
José Janene PPB
Ricardo Barros PPB
Total de Ausentes: 3

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Júlio Redecker PPB
Luiz Mainardi PT
Pompeo de Mattos PDT
Veda Crusius PSDB
Total de Ausentes: 6

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a Sessão.

Antonio Palocci PT
Celso Russomano PPB
Cunha Bueno PPB
Iara Bernardi PT
Marcos Cintra PL PUPST/PSL
Robson Tuma PFL
Total de Ausentes: 6

MATO GROSSO
Lino Rossi PSDB
Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL

Ricardo Noronha PMDB
Total de Ausentes: 1

PPB

PST

PSDB

PSBIPCdoB

PUPSTIPSL

PT
PSBIPCdoB

PLJPST/PSL

PSDB

PSB
PMDB

BAHIA

PFL
PFL
PPB

MINAS GERAIS

PL
PFL
PPB
PPB
PST
PT
PT
PMDB
PFL

ESprRITO SANTO

PTB
PPB

Magno Malta
Nilton Baiano
Total de Ausentes: 2

Jairo Azi
Reginaldo Germano
Yvoni/ton Gonçalves
Total de Ausentes: 3

Cabo Júlio
Carlos Melles
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Lincoln Portela
Ni/mário Miranda
Paulo Delgado
Si/as Brasileiro
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 9

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Laura Carneiro PFL
Luiz Salomão PDT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Paulo Baltazar PSB
Roberto Jefferson PTB
Wanderley Martins PDT
Total de Ausentes: 8

Jorge Alberto
José Teles
Sérgio Reis
Total de Ausentes: 3

Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
José Chaves
Marcos de Jesus
PUPSTIPSL
Severino Cavalcanti
Total de Ausentes: 5

SERGIPE
PMDB



O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alfnea
8, do Ato da Mesa nO 205, de28 dejunho de 1990, eo ar
tigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do artigo go, item 11, da Lei nO
8.112, citada, ALAN WELLlNGTON SOARES DOS
SANTOS para exercer, no Gabinete do Uder do Partido
dos Trabalhadores, 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 1° do Ato da Mesa nO 1,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiç08s que lhe confere o artigo 1°, item I,
alfnea 8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem efeito o Ato de 25 de no
vembro de 1999, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 26 subseqOente, que nomeou
JOSÉ CARLOS RASERA para exercer, no Gabinete
do Uder do Partido Popular Socialista, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
alfnea 8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JANICE DE OLIVEIRA E SILVA SILVEIRA, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislati
vo - atribuição Agente de Conservação e Restaura
ção, Padrão 30, ponto n° 5033, da Função Comissio
nada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia
no Gabinete do Uderdo Partido dos Trabalhadores, a
partir de 3 de dezembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
alfnea 8, 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,
MARIA CLARA BICUDO CÉSAR, ponto n° 10265, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09 do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, allnea
8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, resol
ve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, DANIELA DOS
SANTOS, ponto nO 12858, do cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Terceiro Suplente dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, allnea
8, do Ato da Mesa nO 205, de28 de junho de 1990, resol
ve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da Lei nO
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MÁRCIO FLÁVIO
SILVA LOPES, ponto n° 13266, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-'15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Ga
binete do Segundo Vice-Presidente.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
alfnea 8, 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,
ANTONIO SABINO DE VASCONCELOS NETO,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legis
lativos, Padrão 30, ponto nO 2562, do cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no
Gabinete do Uder do Partido dos Trabalhadores, a
partir de 3 de dezembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.
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ATOS DO PRESIDENTE exercia no Gabinete do Uder do Partido dos Traba
lhadores, a partir de 3 de dezembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
alrnea 8, 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, JULlANA ALVES
RODRIGUES para exercer, no Gabinete do Llder do
Partido Progressista Brasileiro, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa
nO 26, de 7 de dezembro de 1995, combinado com o
parágrafo único do artigo 1° do Ato da Mesa nO 1, de
24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
aUnea 8, 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, ÂNGELA DE FÁTIMA
CERIGNONI BENITES para exercer, no Gabinete do
Llder do Partido Popular Socialista, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria
do pelo Ato da Mesa n° 11, de 18 de março de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no 11, da Lei nO 8.112, citada, CLÓVIS MAURicIO
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, SANTOS DE OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do
aHnea 8, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de Llder do Partido Progressista, o cargo de Assistente
1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9°, item de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
11, da Lei nO 8.112, citada, ALMERINDO DA ROSA AtodaMesan031,de29defevereirode1996,combi-
FILHO para exercer, no Gabinete do Llderdo Partido nado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da
Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Mesa nO 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma- Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
ra dos Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato da 1999. - Michel Temer, Presidente.
Mesa nO 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artillO 1°, item I,
alfnea 8, 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, CELlNA FERREIRA
HAFFEL MENDES para exercer, no Gabinete do Ter
ceiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, 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° 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
alfnea 8, 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

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
alfnea 8, 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, LUIZA GALLO PESTANO
para exercer, no Gabinete do Llder do Partido dos
Trabalhadores, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato
da Mesa nO 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
aUnea 8, 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, MARINA DANTAS GAlA
para exercer, no Gabinete do Segundo Vi
ce-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Ga-



COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Ata da 771 Reunião Ordinária realizada em 8
de dezembro de 1999.

Ao oitavo dia do mês de dezembro de mil nove
centos e noventa e nove, às onze horas e cinco minu
tos, no Plenário 1 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado José Carlos Aleluia, estando
presentes os Senhores Membros Titulares, Deputados
Geovan Freitas, José Roberto Batochio, Inaldo Lei
tão, Vice-Presidentes, Deputados André Benassi,
Antônio Carlos Konder Reis, Ary Kara, Augusto Fari
as, Bispo Rodrigues, Caio Riela, Darci Coelho, Edmar
Moreira, Fernando Coruja, Freire Júnior, Geraldo Ma
gela, Gerson Peres, lédio Rosa, Jaime Martins, José
Antônio, José Dirceu, José índio, Júlio Delgado, Léo
Alcântara, Luciano Bivar, Luiz Antônio Fleury, Marce
lo Déda, Mendes Ribeiro Filho, Moreira Ferreira, Mus
sa Demes, Nair Xavier Lobo, Nelson Otoch, Ney Lo
pes, Osmar Serráglio, Paulo Magalhães, Renato Vi
anna, Roland Lavigne, Sérgio Miranda, Vicente Arru
da, Vilmar Rocha, Valdir Pires, Wellington Fagundes,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os Deputados Su
plentes Antônio do Valle, Bispo Wanderval, Cláudio
Cajado, Gustavo Fruet, Jair Bolsonaro, José Ronaldo,
Luiz Fernando, Max Rosenmann, Nelson Marchezan,
Nelson Marquezelli, Pedro Irujo e Vic Pires Franco.
Deixaram de registrar suas presenças os Senhores
Membros Titulares, Deputados Antônio Carlos Bisca
ia, Ciro Nogueira, Ibrahim Abi-Ackel, Jutahy Júnior,
Marcos Rolim, Moroni Torgan, Ricardo Fiúza e
Robson Tuma. O Deputado Coriolano Sales compa
receu à reunião como não-membro. Abertura: haven
do número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião. Ordem do Dia: O Deputado Ney Lo
pes apresentou requerimento de inversão de pauta,

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução nll 21 , de 1992, ANTONIO SABINO
DE VASCONCELOS NETO, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Agente de Serviços Legislativos, Padrão 30, pon
to nº 2S62, para exercer, a partir de 3 de dezembro do
corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido dos
Trabalhadores, a Função Comissionada de Assisten
te de Gabinete, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, nos termos da lotação fixada
pelo artigo 111 do Ato da Mesa nll 8, de 8 de abril de
1991, combinada com o artigo 311 do Ato da Mesa nll

47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de

1999. - Michel Temer, Presidente.
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binete Adjunto O, CNE-1S, do Quadro de Pessoal da nal de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 311 Administrativo, Padrão 23, ponto nº S898, 1g substitu-
do Ato da Mesa nº 1S, de 26 de maio de 1987, combi- ta do Chefe da Seção de Normas e Protocolo, FC-OS,
nado com o parágrafo único do artigo 111 do Ato da na Coordenação de Relações Públicas, da Secretaria
Mesa nll 1, de 24 de fevereiro de 1999. de Comunicação Social, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
1999. - Michel Temer, Presidente. eventuais, a partir de 1º de dezembro do corrente

ano.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 38 da Lei nll 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve designar FLOSINA CORR~A
TEIXEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Agente de Ser
viços Legislativos, Padrão 30, ponto nll 2796, 21 subs
tituta do Chefe da Seção de Perícia Médica, FC-OS,
na Coordenação Médica, do Departamento Médico,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 29 de no
vembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 8 de dezembro de
1999. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve designar L1SANDRA PINTO
SCAFUnO, ocupante de cargo da Categoria Funcio-
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para apreciar-se o primeiro item da de número cento do á solicitação. 5) Projeto de Lei Complementar nO
e quarenta e o primeiro item da de número cento e 160/93 - do Sr. Paulo Bernardo - que "altera a reda-
cinqüenta e dois, tendo o plenário Iªmufdo á solicita- ção do art. 1°, inciso I, alínea 9 da Lei Complementar

, ção: 1) ProJeto'de Lei Complementa'r nO 78/99 - do nO 64, de 1990, que declara inelegrvel o candidato
Senado Federal (PLS nO 518-C/99) - que "altera os que tenha tido contas relativas ao exercrcio de cargos
arts. 88 e 121 da Lei Complementar nO 75, de 20 de ou funções públicas rejeitadas por irregularidade in-
maio de 1993". Foi apensado a este o Projeto de Lei sanável". Foram apensados a este os Projetos de Lei
Complementar nO 90/99. Relator: Deputado Ney Lo- Complementar nOs 27/95, 32/95, 62/95 e 76/96. Rela-
peso Parecer: pela inconstitucional idade deste, e pela tor: Deputado Inaldo Leitão. Parecer: pela injuridicida-
constitucionalidade do apensado. Não houve discus- de deste e dos Projetos de Lei Complementar nOs
são. Em votação, foi aprovado por unanimidade o pa- 32195 e 62195, apensados, e, no mérito, pela sua re-
recer do Relator. 2) Projeto de Lei n° 390-A/99 - do jeição; pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
Senado Federal (PLS 91/98) - que "institui o Conse- Complementar nO 76/96 e, no mérito, pela sua rejei-
lho Federal do Secretariado - CFSEC e os Conselhos ção; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
Regionais de Secretariado - CRSEC; dispõe sobre a legislativa do Projeto de Lei Complementar nO 27/95
fiscalização do exercrcio profissional e dá outras pro- e, no mérito, pela sua aprovação. Os Deputados Dar-
vidências". Relator: Deputado Ney Lopes. Parecer: ci Coelho, Waldir Pires e Luiz AntOnio Fleury solicita-
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis- ram vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo
lativa. Nesse momento, o Deputado Geovan Freitas Senhor Presidente. O Deputado Luiz AntOnio Fleury
assumiu a Presidência. Discutiu a matéria o Deputa- apresentou requerimento de inversão de pauta, para
do Bispo Rodrigues. Em votação, foi aprovado por apreciar-se o primeiro item da de número cento e cin-
unanimidade o parecer do Relator. O Deputado José qüenta e cinco, tendo o Plenário anurdo á solicitação.
Roberto Batochio apresentou requerimento de inver- 6)Proposta de Emenda á Constituição nO 54/99. - do
são de pauta, para apreciar-se o sétimo item da de Sr. Celso Giglio e Outros - que "acrescenta artigo ao
número cento e cinqüenta e seis e o primeiro item da Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
de número cento e quarenta e um, tendo o plenário Relator: Deputado Luiz AntOnio Fleury. Parecer: pela
anurdo á solicitação. 3) Projeto de Lei n° 192/99 - do admissibilidade. Não houve discussão. Em votação,
Sr. José Roberto Batochio - que "dá nova redação foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. O
aos arts. 544 e 545 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro Deputado Waldir Pires apresentou requerimento de
de 1973 (Código de Processo Civil)". Relator: Deputa- inversao de pauta, para apreciar-se o quinto item da
do Ney Lopes. Parecer: pela constitucionalidade, juri- de número cento e cinqüenta e seis e o terceiro item
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova- da de número cento e cinquenta e sete, tendo o ple-
ção, com emendas. Os Deputados Luiz AntOnio Fle- nário anurdo á solicitação.7)Projeto de Lei nO
ury e Inaldo Leitão cumprimentaram o Autor pela inici- 590-B/95 - da srs Rita Camata - que "dá nova reda-
ativa da proposição e o Relator pelo parecer, dada a ção ao art. 18 da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de
relevância da matéria. Não houve discussão. Em vo- 1965 - Código Florestal". Relator: Deputado Waldir
tação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Re- Pires. Parecer: pela constitucionalidade, juricidade e
lator. O Deputado Geraldo Magela apresentou reque- técnica legislativa deste, com emenda, e do Substitu-
rimento solicitando que, durante a reunião em curso, tivo da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
não fosse apreciado o segundo item da pauta número Ambiente e Minorias, com subemenda. O Deputado
cento e cinqüenta e quatro, tendo o Senhor Presiden- Osmar Serráglio indagou ao Senhor Presidente da
te anurdo á solicitação. 4) Proposta de Emenda á possibilidade de enviar-se a proposição discutida á
Constituição n° 98/99 - do Sr. Fernando Zuppo - que Comissão Mista que tratava de assunto análogo, ao
"altera o art. 30 da Constituição Federal, para acres- que o Senhor Presidente respondeu negativamente.
centar inciso conferindo competência ao Municrpio Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer
para determinar atribuições de Vice-Prefeito". Rela- do Relator. 8)Projeto de Decreto Legislativo n° 346/99
tor: Deputado José Roberto Batochio. Parecer: pela - da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
admissibilidade. Não houve discussão. Em votação, Nacional(MSC 1275/99) - que "aprova o texto do
foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator. O Acordo entre o Governo da República Federativa do
Deputado Inaldo Leitão apresentou requerimento de Brasil e o Governo da República do Peru sobre Coo-
inversão de pauta, para apreciar-se o primeiro item da peração entre as Academias Diplomáticas de Ambos
de número cento e vinte e três, tendo o plenário anuf- os Parses, celebrado em Lima, em 21 de julho de
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1999". Relator: Deputado Waldir Pires. Parecer: pela Dirceu e Geraldo Magela. 13)Projeto de Decreto Le-
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. gislativo nO 206/99 - da Comissão de Ciência e Tec-
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por nologia, Comunicação e Informática(MSC 26/99) -
unanimidade o parecer do Relator. 9)Emenda Ofere- que "aprova o ato que outorga concessão ao Sistema
cida em Plenário ao Projeto de Decreto Legislativo nO de Comunicação do Cabo do Santo Agostinho Ltda.,
365-B/96 - que "aprova o texto do Acordo para a Pro- para explorar serviço de radiodifusão sonora em on-
moção e Proteção RecIproca de Investimentos, cele- das médias, na localidade de Cabo de Santo Agosti-
brado entre o governo da República Federativa do nho, Estado de Pernambuco". Relator: Deputado Ri-
Brasil e o governo da República Portuguesa, em Bra- cardo Fiúza. Parecer: pela constitucionalidade, juridi-
sflia, em 9 de fevereiro de 1994". Relator: Deputado cidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Vilmar Rocha. Parecer: pela constitucionalidade, juri- Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, con-
dicidade e técnica legislativa. O Deputado Inaldo Lei- tra os votos dos Deputados Waldir Pires, Marcelo
tão procedeu à leitura do parecer, em substituição ao Déda, José Dirceu e Geraldo Magela. 14)Projeto de
Relator. Não houve discussão. Em votação, foi apro- Decreto Legislatio nO 214/99 - da Comissão de Ciên-
vado por unanimidade o parecer do Relator. 10)Proje- cia e Tecnologia, Comunicação e Informática(MSC
to de Decreto Legislativo nO 315/99 -da Comissão de 1710/98) - que "aprova o ato que outorga permissão
RelaçOes Exteriores e de Defesa Nacional (MSC à Fundação Navegantes de Porto Lucena, para ex-
1.146/99) - que "aprova o texto do Acordo sobre a piorar serviço de radiodifusão sonora em freqOência
Isenção RecIproca de Vistos, celebrado entre o Go- modulada, na localidade de Campina das Missões,
vemo da República Federativa do Brasil e o Governo Estado do Rio Grande do Sul". Relator: Deputado
da República da Polônia, em Brasflia, em 14 de julho Mendes Ribeiro Filho. Parecer: pela constitucionali-
de 1999". Relator: Deputado Marcos Rolim. Parecer: dade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis- discussão. Em votação, foi aprovado o parecer do
lativa e, no mérito, pela aprovação. O Deputado Inal- Relator, contra os votos dos Deputados Waldir Pires,
do Leitão procedeu à leitura do parecer, em substitui- Marcelo Déda, José Dirceu e Geraldo Magela.
ção ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi 15)Projeto de Decreto Legislativo nO 304/99 - da Co-
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
11)Projeto de Decreto Legislativo nO 20/99 - da Co- Informática(MSC 754/98) - qüe "aprova- o ato que re-
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e nova a permissão outorgada à Rádio Caiobá Ltda.,
Informática(MSC 489/98) - que "aprova o ato cons- para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
tante da Portaria nO 550, de 29 de outubro de 1997, qOência modulada, na cidade de Curitiba, Estado do
que renova a autorização outorgada ao Governo do Paraná". Relator: Deputado Osmar Serráglio. Pare-
Estado de Minas Gerais - Rádio Inconfidência Ltda., cer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre- gislativa. Não houve discussão. Em votação, foi apro-
qOência modulada, na cidade de Belo Horizonte, vado o parecer do Relator, contra os votos dos Depu-
Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Sérgio tados Waldir Pires, Marcelo Déda, José Dirceu e Ge-
Miranda. Parecer: pela constitucionalidade, juridicida- raldo Magela. 16)Projeto de Decreto Legislativo nO
de e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vo- 305/99 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
tação, foi aprovado o parecer do Relator, contra os municação e Informática(MSC 399/99) - que "aprova
votos dos Deputados Waldir Pires, Marcelo Déda, o ato que renova a concessão outorgada à Rádio AM
José Dirceu e Geraldo Magela. 12)Projeto de Decreto Show Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so-
Legislativo nO 191/99 - da Comissão de Ciência e nora em onda média, na cidade de Jardinópolis, Esta-
Tecnologia, Comunicação e Informática(MSC do de São Paulo". Relator: Deputado Moreira Ferrei-
1.196/97) - que "aprova o ato que renova a permis- ra. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
são outorgada à Fundação Frei João Batista Vogel- técnica legislativa. Não houve discussão. Em vota-
OFM, para explorar serviço de radiodifusão sonora ção, foi aprovado o parecer do Relator, contra os vo-
em freqQência modulada, na cidade de Anápolis, tos dos Deputados Waldir Pires, Marcelo Déda, José
Estado de Goiás". Relator: Deputada Nair Xavier Dirceu e Geraldo Magela. 17)Projeto de Decreto Le-
Lobo. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade gislativo nO 308/99 - da Comissão de Ciência e Tec-
e técnica legislativa. Não houve discussão. Em vota- nologia, Comunicação e Informática(MSC 1.657/98)
ção, foi aprovado o parecer do Relator, contra os vo- - que "aprova o ato constante da Portaria nO 258, de 4
tos dos Deputados Waldir Pires, Marcelo Déda, José de dezembro de 1998, que outorga permissão à Rá-



Ata da 78- Reunião Ordinária, realizada em 8
de dezembro de 1999

Ao oitavo dia do mês de dezembro de mil nove
centos e noventa e nove, às quinze horas e três minu
tos, no Plenário 1 do Anexo 11 da Cêmara dos
Deputados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Inaldo Leitão, Terceiro
Vice-Presidente, estando presentes os Senhores
Membros Titulares Deputados Geovan Freitas, José
Roberto Batochio, Vice-Presidentes , AntOnio Carlos
Konder Reis, Ary Kara, Bispo Rodrigues, Darci Coe
lho, José Dirceu, Júlio Delgado, Nair Xavier Lobo, Re
nato Vianna, Sérgio Miranda, Zenaldo Coutinho e os
Senhores Membros Suplentes, Deputados: AntOnio
do Valle, José Ronaldo, Luiz Fernando e Pedro Irujo.
Abertura: O Senhor Presidente declarou aberta a reu
nião, informando tratar-se de Audiência Pública, reali
zada em virtude de encontrarem-se tramitando na
Comissão as Propostas de Emenda à Constituição nO
171/93, 37195, 301/96, 91195, 386/96 e 426/96, que
versam sobre a redução da maioridade penal de de
zoito para dezesseis anos. Em seguida, o Senhor
Presidente registrou a presença dos palestrantes
convidados Liclnio Leal Barbosa, Presidente do Insti
tuto Brasileiro de Ciências Penais; Nelson Remy GiI
lett, Presidente do Conselho de Segurança da Região
Central de Goiênia - GO; Valéria Velasco, Jornalista;
Eliana Frota, Diretora do Hospital São Francisco, Go-
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dio Debie Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 anos, de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá ou-
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão tras providências". Relator: Deputado Freire Júnior.
sonora em freqoência modulada, na localidade de Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por
Ivaiporã, Estado do Paraná". Relator: Deputado unanimidade a redação final. 22)Redação Final do
Osmar Serráglio. Parecer: pela constitucionalidade, Projeto de Lei nO 3.864/97 - do Sr. Inácio Arruda -
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discus- que "dispõe sobre o valor das benfeitorias executa-
são. Em votação, foi aprovado o parecer do Relator, das com recursos públicos nas desapropriações para
contra os votos dos Deputados Waldir Pires, Marcelo fins de reforma agrária e dá outras providências". Re-
Déda, José Dirceu e Gerlado Magela. 18)Projeto de lator: Deputado Ney Lopes. Não houve discussão.
Decreto Legislativo nO 318/99 - da Comissão de Ciên- Em votação, foi aprovada por unanimidade a redação
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática(MSC final. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
654/98) - que "aprova o ato que renova a permissão Senhor Presidente encerrou a reunião às dozes ho-
outorgada à Empresa de Radiodifusão Cidade Alta ras e treze minutos, convidando os senhores mem-
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora bros a comparecer à Audiência Pública marcada para
em freqOência modulada, na cidade de Apucarana, a corrente data, ás quatorze horas. E, para constar,
Estado do Paraná". Relator: Deputado Osmar Serrá- eu, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretá-
glio. Parecer: pela constitucionalidade,juridicidade e rio, lavrei a presente Ata, que depois de aprovada,
técnica legislativa. Não houve discussão. Em vota- será assinada pelo Senhor Presidente e encami-
ção, foi aprovado o parecer do Relator, contra os vo- nhacla à publicaçêo no Diário da CAmara dos Deputados.
tos dos deputados Waldir Pires, Marcelo Déda, José Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

Dirceu e Geraldo Magela. O Deputado Inaldo Leitão COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
apresentou requerimento de inversão de pauta, para E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
apreciar-se o terceiro item da de número cento e vinte
e três, tendo o Plenário anuldo à solicitação. 19)Pro
jetode Lei nO 1.411Al96 - do Sr. Fernando Gabeira 
que "fixa normas gerais para a prática do naturismo e
dá outras providências". Relator. Deputado Inaldo lei
tão. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, e, no mérito, pela aprovação deste e das emen
das, com substitutivo. Não houve discussão. Em vo
tação, foi aprovado por unanimidade o parecer do Re
lator. 20)Redação Final do Projeto de Decreto Legis
lativo nO 271/99 - da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática(MSC 548/99) - que
"aprova o ato que outorga concessão à Empresa de
Comunicação PRM Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, na localidade de San
tos, Estado de São Paulo".Relator: Deputado Moreira
Ferreira. Não houve discussão. Em votação, foi apro
vada a redação final, contra os votos dos Deputados
Marcelo Déda, Waldir Pires, Geraldo Magela e José
Dirceu. 21 )Redação Final do Projeto de Lei nO
1.645A196 - do Senado Federal - que "acrescenta
dispositivos à Lei nE 7.802, de 11 de julho de 1989,
que 'dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos reslduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização
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iânia - GO; Masataka Ota, Presidente do Movimento ze, Caio Riela, Neuton Lima e Pedro Eugênio (Su-
da Paz e Justiça -Ives Ota; Luiz Afonso Santos, Pre- plentes). Deixaram de comparecer os Deputados Be-
sidente da Associação Paulista de Defesa dos Direi- tinho Rosado, Jorge Khoury, Roberto Brant, Henrique
tos e das Liberdades Individuais; e UlismirZanetta Vi- Eduardo Alves, Paulo Lima, Pedro Novais, Nilo Coe-
cente, Presidente da ONG Reaçao. Em seguida, o lho, Veda Crusius e Coriolano Sales. Havendo núme-
Senhor Presidente discorreu sobre impossibilidade ro regimental, o Presidente declarou abertos os traba-
de dissociar-se a análise da admissibilidade, da análi- lhos. Foi aprovada, unanimemente, a Ata da 398 reu-
se do mérito das aludidas proposiçOes, razao pela niao. Expediente: A seguir, levou ao conhecimento da
qual o Deputado José Carlos Aleluia havia decidido Comissao as Distribuições nOs 40 e 41, realizadas em
pela realização das Audiências Públicas, no dia dez 1° de dezembro, e as de nOs 42 e 43, realizadas em 2
de novembro do ano em curso e na presente data, de e 3 de dezembro, respectivamente; e a Redistribuiçao
forma a promover amplo debate sobre a matéria. O n° 12, realizada em 2 de dezembro. Ordem do Dia:
Deputado Inaldo Leitao esclareceu, na qualidade de Iniciada a Ordem do Dia, o Presidente deu conheci-
Relator das Propostas de Emenda à Constituiçao ci- mento aos membros da seguinte matéria: Mensagem
tadas, que, embora houvesse proferido parecer pela nO 1.650/99, do Poder Executivo, que "encaminha ao
admissibilidade destas, poderia vir a modificá-lo em Congresso Nacional o demonstrativo das emissões
razao dos argumentos levantados durante o debate. do real referente ao terceiro trimestre de 1999, as ra-
O Deputado Geovan Freitas assumiu a Presidência zões delas determinantes e a posiçao das reservas
nesse momento, passando, em seguida, a palavra internacionais a elas vinculadas". 1) Requerimento do
aos preletores convidados, na respectiva ordem. Dis- Sr. José Lourenço para que a Comissao convide o Sr.
cutiram a matéria os Deputados Júlio Delgado, Inaldo Pedro Malan Ministro da Fazenda, a fim de explicar a
Leitao, Nair Xavie~ Lobo e Zenaldo Coutinho. Ence~- compra, pel~ Uniao Federal, de 17,6% das ações do
ramento: Nada mais h~vendo a tr~tar, o Senhor Pres~- Banespa. Retirado de pauta. 2) Projeto de Lei
dente encerrou a reunrao às dezoito h.oras e ~reze ~I- n03.750/97 - do Sr. Fernando Gabeira - que "estabe-
nutos, convocando outra para a próxima .qUlnta-fel~a lece normas para a destinação final de garrafas plásti-
às dez. horas. E, p~ra constar, ~u, Sér~lo Sampaio cas e dá outras providências". Relator: Deputado
Contrerras de ~Imelda, Secretáno, lavrer ~ presente Antonio Cambraia. Parecer. pela adequaçao financei-
Ata, que, de~ols de aprovad~, será asslnad.a pelo ra e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
Senhor PreSidente e encaminhada à pubhcaçao emenda. Discutiram a matéria os Deputados Fernan-
no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado do Gabeira Armando Monteiro Ricardo Berzoini Ro-
José Carlos Aleluia, Presidente. drigo Maia,'Luiz Carlos Hauly, Luiz Salomao, José Pi-

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO mentel e Basilio Villani. Retirado de pauta, por solici-
Ata da 40· Reunião Reunião (Ordinária), rea- tação do relator, na busca de consenso quanto ao seu

lizada em 8 de dezembro de 1999 parecer. 3) Projeto de Lei Complementar n° 104/96-
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de mil do Sr. Joao Fassarella - que "acrescenta parágrafos

novecentos e noventa e nove às 10 horas e 50 1°e2°aoartigo 17da Lei nO 4.320, de 17demarçode
minutos no Plenário 04 do Ane~o 1/ da Câmara dos 1964, e dá outras providências". Relator: Deputado
Deputados, reuniu-se a'Comissao d~ Finanças e Tri- ~odrigo Maia. Parece~: ~el~ nao impli~çao da maté-
butação sob a presidência do Deputado Max Ronse- na com.a~mento ou diminUição da re~elta ou da des-
mann Presidente em exercfcio presentes os seguin- pesa publicas, nao cabendo pronuncIamento quanto
tes D~putados: Rodrigo Maia 'e Armando Monteiro, à adequaçao fina~ceira e orçamentária e, no mérit~,
Vice-Presidentes; Deusdeth Pantoja, José Aleksan- pela aprovaçao. Vista, em 3-11-99, ao Deputado Edl-
dro, José Ronaldo, Manoel Castro, Paes Landim, Ce- nho Bez. Em votaçao: a~rovado o parecer, contra ?S
sar Schirmer, Edinho Bez, Germano Rigotto, Milton votos dos Deputados Félix Mendonça, Manoel Salvla-
Monti, Antonio Kandir, Custódio Mattos, José Milita0, no, Antonio Cambraia, José Milita0, José Aleksandro,
Manoel Salviano, Carlito Merss, José Pimentel, Milton Luiz Carlos Hauly e Armando Monteiro. 4) Projeto de
Temer, Ricardo Berzoini, Fétter Júnior, Iberê Ferreira, Lei Complementar nO 190/97 - do Sr. Miguel Rosseto
OdeImo Leao, Basilio Villani, Félix Mendonça, Luiz - que "modifica o "capur e os §§ 1° e 5° do art. 20, os
Salomao, Dr. Evilásio e Marcos Cintra (Titulares); §§ 1° e 4° do art. 21 e o art. 31 da Lei Complementar
AntOnio Jorge, Pedro Bittencourt, Eunlcio Oliveira, n° 87, de 13 de setembro de 1996, e dá outras provi-
Jurandil Juarez, Antonio Cambraia, Luiz Carlos Ha- dências". (Apensados: PLP nOs 211/97,212/97,65/99
uly, Silvio Torres, Geraldo Magela, Luis Carlos Hein- e 83/99). Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly. Pare-
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cer: pela adequação financeira e orçamentária do mento Urbano e Interior, relacionados nos itens "a" e
Projeto e dos PLP nOs 211/97,212/97,65/99, 73/99 e "d' acima. Em votação: aprovado, unanimemente, o
83/99, apensados, e, no mérito, pela rejeição do Pro- parecer. 7) Projeto de Lei nO 913-A/91 - do Senado
jeto e dos PLP nOs 211/97, 212/97, 65/99 e 73/99, Federal (PLS nO 12/91) - que "altera a legislação que
apensados, e pela aprovação do PLP nO 83/99, apen- dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
sado, com emendas. Vista, em 29-9-99, ao Deputado viço e dá outras providências". (Apensados: PL nOs
José Pimentel. Em votação: aprovado o parecer, con- 2.521/89, 4.664/90, 4.952/90, 5.542/90, 1.544/91,
tra os votos dos Deputados José Pimentel, Carlito 5.790/90, 21/91, 162/91, 350/91, 43/91, 146/91,
Merss, Ricardo Berzoini e Dr. Evilásio. O Deputado 340/91, 360/91, 417/91, 1.156/91, 1.402/91,
José Pimentel apresentou voto em separado. 5) Pro- 3.227/92, 461/91, 718/91, 1.040/91, 1.334/91,
jeto de Lei Complementar nO 256/99 - do Sr. Serafim 1.378/91, 1.409/91, 1.559/91, 1.633/91, 1.662/91,
Venzon - que "permite a extinção do crédito tributário 1.678/91, 2.202/91, 2.729/99, 1.761/91, 1.831/91,
mediante dação em pagamento". Relator: Deputado 1.851/91, 1.878/91, 1.929/91, 1.952/91, 2.371/91,
Manoel Salviano. Parecer: pela compatibilidade e 2.219/91, 2.257/91, 2.547/92, 2.607/92, 2.713/92,
adequação financeira e orçamentária, e, no mérito, 2.879/92, 3.006/92, 3.113/92, 3.246/92, 3.670/93,
pela aprovação. Vista ao Deputado José Pimentel. 6) 3.921/93, 3.944/93, 3.976/93, 3.982/93, 4.037/93,
Projeto de Lei n° 4.101/89 - do Sr. Paulo Paim - que 4.068/93, 4.165/93, 4.191/93, 4.209/93, 4.586/94,
"dispõe sobre a transferência dos imóveis financiados 4.628/94, 4.659/94, 4.805/94, 60/95, 249/95, 271/95,
pelo Sistema Financeiro de Habitação e dá outras 1.264/95, 555/95, 954/95, 1.175/95, 1.232/95,
providências". (Apensados: PL na 5.089/90, 5.237/90, 1.251/95, 1.362/95, 1.540/96, 1.556/96, 1.617/96,
6.038/90, 2.087/91, 386/91, 420/91, 728-A/91, 1.625/96, 1.757/96, 1.767/96, 2.047/96, 2.099/96,
737/91, 742-A/91, 895/91, 984/91, 994/91, 2.116/96, 2.117/96, 2.131/96, 2.176/96, 2.198/96,
1.102-A/91, 1.126/91, 1:282/91, 1.309/91,1.924/91, 2.208/96, 2.212/96, 2.275/96, 2.583/96, 2.888/97,
1.941/91,2.003/91, 2.105-A/91, 2.152/91, 2.534/92, 2.922/97, 2.971/97, 3.145/97, 3.151/97, 3.183/97,
2.641/92, 2.660/92, 2.799/92, 2.878/92, 2.976/92, 3.211/97, 3.218/97, 3.341/97, 3.341/97, 3.341/97,
2.977/92, 3.128/92, 3.320/92, 3.340/92, 3.560/93, 3.348/97, 3.464/97, 3.545/97, 3.582/97, 3.583/97,
3.562/93, 3.606/93, 4.024/93, 756/95 e 3.431/97). 3.634/97 e 3.822/97). Relator: Deputado Luiz Saio-
Relator: Deputado Dr. Evilásio. Parecer: a) pela não mão. Parecer: pela não implicação da matéria com
implicação da matéria com aumento ou diminuição da aumento de despesa ou diminuição de receita, não
receita ou da despesa públicas, não cabendo exame cabendo realizar exame de adequação quanto aos
de adequação financeira e orçamentária do Projeto e aspectos financeiro e orçamentário públicos do Proje-
dos PL nas 5.089/90, 6.038/90, 287/91, 386/91 e da to e de seus apensos, como também das emendas a
emenda a este apresentada na CFT; 420/91, eles apresentadas, e pela inadequação financeira e
728-A/91 e da emenda a este apresentada na VTDUI; orçamentária do Substitutivo da Comissão de Traba-
737/91,' 895/91, 984/91, 994/91, 1.102-A/91, lho, de Administração e Serviço Público. Quanto ao
1.126/91, 1.309/91, 1.924/91, 1.941/91 e das três mérito, pela rejeição dos PL nas 2.521/89,5.790/90,
emendas a este apresentadas na CDUI; 2.1 05-A/91 e 340/91, 360/91, 461/91, 718/91, 1.040/91, 1.633/91,
da emenda a este adotada na CVT; 2.152/91, 1.662/91, 1.678/91, 1.761/91, 1.878/91, 1.929/91,
2.534/92, 2.976/92, 3.128/92 e da emenda a este 1.952/91,2.202/91,2.257/91,2.371/91,2.713/92 (PL
apresentada na CVT; 3.340/92, 3.562/93, 3.606/93, na 208/91), 2.729/92, 2.879/92, 3.006/92, 3.670/93,
4.024/93 e 3.431/97, apensados; b) pela inadequa- 3,921/93, 4.068/93, 4.165/93, 4.209/93, 4.628/94,
ção orçamentária do Substitutivo da Comissão de De- 4.805/94, 60/95, 249/95, 954/95, 1.175/95, 1.232/95,
senvolvimento Urbano e Interior e dos PL nas 1.251/95, 1.264/95, 1.362/95, 1.540/96, 1.556/96,
5.237/90, 742-A/91 e das três emendas do Deputado 1.767/96, 2.047/96, 2.099/96, 2.116/96, 2.117/96,
Paes Landim, assim como das quatro emendas apre- 2.131/96, 2.176/96, 2.198/96, 2.212/96, 2.583/96,
sentadas pelo relator na CVT; 1.282/91 e das três 2.888/97, 2.922/97, 2.971/97, 3.145/97, 3.183/97,
emendas a este apresentadas na CDUI; 2.003/91, 3:211/97, 3.218/97, 3.348/97, 3.341/97, 3.582/97,
2.660/92, 2.799/92, 2.878/92, 2.977/92, 3.320/92, 3.545/97, 3.583/97, 3.634/97 e 3.822/97, apensados;
3.560/93 e 756/95 apensados; c) pela adequação fi- e pela aprovação do Projeto e dos PL nas 4.664/90,
nanceira e orçamentária do PL na 2.641/92, apensa- 4.952/90, 5.542/90, 21/91, 43/91, 146/91, 162/91,
do; d) quanto ao mérito, pela rejeição dos projetos, 350/91, 417/91, 1.156/91, 1.334/91, 1.378/91,
emendas e Substitutivo da Comissão de Desenvolvi- 1.402/91, 1.409/91, 1.544/91, 1.559/91, 1.831/91,
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1.851/91, 2.219/91, 2.547/92 (PL n° 263/91), Sr. Celso Russomanno - que "acrescenta parágrafo
2.607/92, 3.113/92, 3.227/92, 3.246/91, 3.944/93, ao art. 2° da Lei nO 7.102, de 20 de junho de 1983, a
3.976/93, 3.982/93, 4.037/93, 4.191/93, 4.586/94, fim de tomar obrigatório o uso de instrumentos de fil-
4.659/94, 271/95, 555/95, 1.617/96, 1.625/96, magens nos caixas eletrônicos". Relator: Deputado
1.757/96, 2.208/96, 2.275/96, 3.151/97 e 3.464/97, Marcos Cintra. Parecer: pela não implicação da maté-
apensados, com Substitutivo. Vista em 29-9-99, ao ria com aumento ou diminuição da receita ou da des-
Deputado Max Rosenmann. Em votação: aprovado, pesa pública não cabendo pronunciamento quanto à
unanimemente, o parecer. 8) Projeto de Lei nO adequação orçamentária ou financeira e, no mérito,
1.737/99 - do Senado Federal (PL nO 440/99) - que pela rejeição. Retirado de pauta, por solicitação do re-
"dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos lator. 13) Projeto de Lei nO 105/99 - da sra Maria Elvi-
Regionais da Profissão de Técnico Agrlcola e dá ou- ra-que "dispõe sobre o pagamento de débitos fiscais
tras providências". Relator: Deputado Cezar Scrir- com bem imóvel". Relator: Deputado Coriolano Sales.
mero Parecer: pela não implicação da matéria com au- Parecer: pela compatibilidade e pela adequação fi-
mento ou diminuiçêo da receita ou da despesa públi- nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprova-
ca nêo cabendo pronunciamento quanto à adequa- ção. Adiada a discussêo. 14) Projeto de Lei nO
ção orçamentária ou financeira e, no mérito, pela 208-A/99 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece as
aprovação. Em votação: Resultado: aprovado, unani- taxas de juros a serem cobradas nas transações fi-
memente, o parecer. 9) Projeto de Lei nO 2.405-A/91 - nanceiras, comerciais, contratuais, e dá outras pro-
do Sr. Luciano Pizzatto - que "dispõe sobre a institui- vidências". (Apensado: PL nO 366199). Relator. Deputado
ção do Selo Verde, destinado a atestar a qualidade Marcos Cintra. Parecer: pela não implicação da maté-
dos produtos e/ou suas origens quanto aos cuidados ria com aumento ou diminuição da receita ou da des-
para a conservação do meio ambiente". Relator: pesa pública, nêo cabendo pronunciamento quanto à
Deputado Manoel Salviano. Parecer: pela adequação adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
financeira e orçamentária do Projeto e da emenda da pela rejeição do Projeto e do PL nO 366/99, apensado.
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer.
e Minorias e, no mérito, pela aprovação do Projeto, 15) Projeto de Lei nO 404/99 - do Sr. José Pimentel-
com emenda, e pela adoção da emenda da que "torna obrigatória a instalação de porta de segu-
CDCMAM. Em votação: aprovado, unanimemente, o rança nas agências bancárias e dá outras providênci-
parecer. 10) Projeto de Lei n° 556-A/95 - do Sr. Cou- as". (Apensado: PL n° 628/99). Relator: Deputado
raci Sobrinho - que "estabelece incentivo fiscal às Antonio Cambraia. Parecer: pela não implicaçêo da
empresas que possuam empregados com mais de 40 matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
(quarenta) anos de idade e dá outras providências despesa pública, não cabendo pronunciamento
correlatas". (Apensados: PL nOs 572/95, 595/95, quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
956/95, 1.296/95, 2.014/96, 2.132/96, 2.697/97 e mérito, pela aprovação do Projeto e do PL nO 628/99,
2.828/97). Relator: Deputado Manoel Salviano. Pare- apensado, com Substitutivo, e pela rejeição da emen-
cer: pela inadequação financeira e orçamentária do da apresentada a este. Vista Conjunta, em 10-11-99,
Projeto e dos PL nOs 572/95, 595/95, 956/95, aos Deputados Jorge Khoury e Basilio Villani. Adiada
1.296/95, 2.014/96, 2.074/96, 3.074/96, 2.132/96, a discussêo. 16) Projeto de Lei nO 853/99 - da Sr' Fá-
2.697/97 e 2.828/97, apensados. Em votação: apro- tima Pelaes - que "dispõe sobre dedutibilidade de
vado, unanimemente, o parecer. 11) Projeto de Lei nO contribuiçOes a fundos federais, estaduais e munici-
1.475-A/96 - do Sr. João Fassarella - que "acrescen- pais, no cálculo do imposto de renda, como especifi-
ta parágrafos ao artigo 10 da Lei nO 7.998, de 11 deja- ca". Relator: Deputado Coriolano Sales. Parecer: pela
neiro de 1990, que regula o Programa do Segu- incompatibilidade e pela inadequação financeira e or-
ro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de çamentária. Em votação: aprovado, unanimemente, o
Amparo ao Trabalhador- FAT, e dá outras providên- parecer. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
cias". Relator: Deputado Rodrigo Maia. Parecer: pela o Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas e 40
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, minutos. E, para constar, eu, Maria Linda Magalhães,
pela aprovação, do Projeto e da emenda da Comis- Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois de lida,
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público. discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente
Vista, em 3-11-99, ao Deputado Luiz Carlos Hauly. e encaminhada à publicaçêo no Diário da Câmara
Retirado de pauta, por solicitação do Deputado Luiz dos Deputados. Deputado Max Rosenmann, Presi-
Carlos Hauly. 12) Projeto de Lei nO 4.057-A/98 - do dente em exerclcio.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE em virtude da ausência do relator. Colocado em vota-
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO ção, foi aprovado o parecer do relator, contra os votos

_Ata da 498 Reunião (Ordináriahrealizada em dos deputados Paulo Rocha, Jair Meneguelli, Aven-
oito de dezembro de 1999 zoar Arruda, Paulo Paim, Vanessa Grazziotin e Pedro

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de mil Eugênio. Tramitação Ordinária: 2) Projeto de Lei nO
novecentos e noventa e nove, às onze horas e 4.304/93 - do Sr. Max Rosenmann - que "dá nova re-
quarenta e oito minutos, no plenário 12, Anexo 11 da dação à alínea j, do art. 27, da Lei nO 4.886, de 9 de
Camara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de dezembro de 1965, que 'regula as atividades dos re-
Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a presentantes comerciais autônomos"'. Relator desig-
presidência do Deputado José Múcio Monteiro, Presi- nado para redigira parecer vencedor: Deputado Laire
dente; presentes os Deputados Laire Rosado, Jair Rosado. Parecer: contrário. O Deputado Laíre Rosa-
Meneguelli e Marcus Vicente, Vice-Presidentes; Pau- do proferiu o parecer vencedor, que, colocado em
lo Rocha, Medeiros, Avenzoar Arruda, José Carlos Vi- votação, foi aprovado unanimemente. O parecer do
eira, Pedro Henry, Vanessa Grazziotin, Zaire Rezen- Deputado José Carlos Vieira passou a constituir voto
de, Pedro Eugênio, Alex Canziani, Paulo Paim, Vival- em separado. 3) Projeto de Lei nO 2.569-A/96 - do Sr.
do Barbosa, Jovair Arantes e Eduardo Campos, titula- Serafim Venzon - que "inclui o inciso IV no art. 168 da
res; Eunício Oliveira, José Pimentel, Babá, João Tota, Consolidação das Leis do Trabalho, de forma a esta-
Júlio Delgado. Arnaldo Faria de Sã e Luiz Antônio Fle- belecer a obrigatoriedade de exame médico anual
ury, suplentes. Deixaram de comparecer os deputa- para os trabalhadores que exercem funções em con-
dos Alexandre Santos, Eduardo Paes, Enivaldo Ribe- tato permanente com materiais radioativos, inflamá-
iro, Fátima Pelaes, Herculano Anghinetti, Luciano veis e poluentes, conforme classificação do Ministério
Castro, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Ricardo Noronha do Trabalho". Relator designado para redigir o pare-
e Wilson Braga. Havendo número regimental, o Presi- cer vencedor: Deputado Pedro Henry. Parecer: can-
dente iniciou os trabalhos, e submeteu à apreciação trário. O Deputado Pedro Henry proferiu o parecer
do Plenário as atas da 348 , 358 , 378 , 428 , 468 , 478 e vencedor que, colocado em votação, foi aprovado,
4811 reuniões realizadas nos dias 29 e 30 de setem- contra os votos dos Deputados Paulo Rocha, Jair Me-
bro, 7 de outubro, 11,25 e 30 de novembro e 1°de de- neguelli, Avenzoar Arruda, Vanessa Grazziotin, Pe-
zembro, respetivamente, que foram aprovadas. dro Eugênio e, em separado, do Deputado Paulo
Expediente: o Presidente informou o recebimento de Paim. 4) Projeto de Lei nO 45/99 - do Sr. Paulo Rocha
ofício da Deputada Jandira Feghali, em que encami- - que "veda a exigência de carta de fiança aos candi-
nhava dossiê a respeito de irregularidades no proces- datas a empregos regidos pela CLT". Relator: Depu-
so de pós-privatização da Companhia Siderúrgica tado Jair Meneguelli. Parecer: favorável, com emen-
Nacional - CSN, e solicitava que fossem tomadas da. Retirado de pauta. 5) Projeto de Lei nO 339/99 - do
providências no sentido de garantir os direitos con- Sr. Milton Temer - que "acrescenta novo parágrafo e
quistados pelos trabalhadores. Comunicou, ainda, dá nova redação ao parágrafo único do art. 463 da
que havia sido realizada a Distribuição nO 39/99, em 8 Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
de dezembro, e disse que tais documentos estavam à Decreto-Lei nO 5.452, de 1°de maio de 1943, e dá ou-
disposição na Secretaria da Comissão. Ordem do tras providências". Relator designado para redigir o
Dia: O Deputado Pedro Henry requereu ao Presiden- parecer vencedor: Deputado Pedro henry. Parecer:
te inversão na ordem dos trabalhos, para que se apre- contrário. Proferido o parecer pelo Deputado Pedro
ciasse a extrapauta em primeiro lugar. Colocado em Henry, foi colocado em votação, sendo aprovado,
votação, o requerimento foi aprovado por unani'mida- contra os votos dos deputados Paulo Rocha, Jair Me-
de. I - Extrapauta - A - Proposições Sujeitas à apre- neguelli, Paulo Paim, Vanessa Grazziotin e Pedro Eu-
ciação conclusiva das Comissões: prioridade: 1) Pro- gênio e, e separado, do Deputado Avenzoar Arruda.
jeto de Lei nO 4.687/98 - do Poder Executivo (MSC nO O Deputado Pedro Henry apresentou voto em sepa-
850/98) que - "dispõe sobre a extinção da Fundação rado. 6) Projeto de Lei nO 862/99 - do Sr. Albérico
Escola Nacional de Administração Pública e a absor- Cordeiro - que "restabelece a cobrança do Adicional
ção de suas atividades por organização social, e dá de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso -
outras providências". Relator: Deputado Herculano AITP e o suprimento do Fundo de Indenização do
Anghinetti. Parecer: favorável, com emenda, e con- Trabalhador Portuário Avulso - FITP, aos quais se re-
trário às emendas nOs 1/98 e 1/99, apresentadas na ferem os arts. 61 a 67, da Lei nO 8.630, de 25 de feve-
Comissão. O Deputado Pedro Henry leu o parecer, reiro de 1993, que "dispõe sobre o regime jurídico da
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exploraçao dos portos organizados e das instalações trar sua admiraçao pelo empenho do Deputado Jair
portuárias e dá outras providências". (Apensado: PL Meneguellin~':: aprovação do projeto, palavras que
nO 1.152/99). Relator: Deputado Wilson Braga. Pare-;..... _."-' _.... vooradas pelo Deputado Jovair Arantes.
cer: favorável ao Projeto de Lei nO 862/99 e contrário Colocado em votaçao, foi aprovado unanimemente o
ao Projeto de Lei nO 1.152/99, e às emendas de nOs parecer do relator. B - Proposições sujeitas à apreci-
1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99 e 6/99, apresentadas na açao conclusiva das Comissões: Prioridade: 5) Proje-
Comissao. Vista ao Deputado Paulo Rocha, em to de Lei nO 4.550/98 - do Senado Federal (PL nO
6-10-99. Retirado de pauta. 1\ - Pauta 31/99 - A - 241/95) - que "altera o art. 389 do Decreto-Lei n°
Proposições sujeitas à Apreciação do Plenário da 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidaçao das Leis
Casa: Urgência: 1) Projeto de Decreto Legislativo nO do Trabalho - CLT)". Relator: Deputado Paulo Paim.
235/99 - da Comissao de Relações Exteriores e de Parecer: favorável, com substitutivo. Vista ao Deputado
Defesa Nacional (MSC n° 376/98) - que "aprova o Augusto Nardes, em 9-6-99. O Deputado Paulo Paim,
texto da Convenção sobre o Combate da Corrupçao relator, proferiu o parecer, enfatizando que havia in-
de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transa- corporado algumas sugestões feitas pelo Deputado
ções Comerciais Internacionais, concluida em Paris, Roberto Argenta. A Deputada Vanessa Grazziotin
em 17 de dezembro de 1997". Relator: Deputado disse que o projeto era de grande importância para os
Avenzoar Arruda. Parecer: favorável. O Deputado trabalhadores, e que tinha um sentido especial para
Pedro Eugênio leu o parecer, devido à ausência mo- as mulheres, pois corrigia um preconceito de gênero
mentânea do relator. Colocado em votaçao, foi apro- cometido pelo legislador anterior. O Deputado Pedro
vado unanimemente o parecer do relator. Prioridade Henry registrou seu posicionamento contrário ao pro-
- 2) Projeto de Lei nO 3.161/97 - do Senado Federal jeto, que, segundo ele, acarretaria em ônus para o
(PL n° 167/96) - que "dispõe sobre garantias de divi- empregador e em conseqüente risco de desemprego
das trabalhistas". Relator: Deputado Jair Meneguelli. para o trabalhador. Colocado em votaçao, foi aprova-
Parecer: contrário. O Deputado Jair Meneguelli profe- do o parecer do relator, contra o voto do Deputado
riu seu parecer, que, colocado em votaçao, foi apro- Pedro Henry. 6) Projeto de Lei nO 1.166/99 - do Sena-
vado unanimemente. 3) Projeto de Lei nO 1.217/99 - do Federal (PL nO 78/99) -que "dispõe sobre a utiliza-
do Sr. Telmo Kirst - que "veda a publicidade que ca- Çao do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
racteriza promoção pessoal na administraçao pública FGTS para a quitaçao de prestações atrasadas dos fi-
direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, nanciamentos habitacionais". Relator designado para
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, redigir o parecer vencedor: Deputado José Carlos Vi-
nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 37 da Constituiçao eira. Parecer: contrário. Colocado em votaçao, foi
Federal". Rélator designado para redigir o parecer aprovado o parecer vencedor, contra o voto da Depu-
vencedor: Deputado Herculano Anghinetti. Parecer: tada Vanessa Grazziotin. O parecer do Deputado Me-
contrário. Em razao da ausência do relator, o Deputado deiros passou a constituir voto em separado. Tramita-
Jovair Arantes leu o parecer vencedor, que, colocado ção Ordinária: 7) Projeto de Lei nO 2.157/96 - do Sr.
em votaçao, foi aprovado, contra o voto da Deputada Lima Netto - que "regula o Auxilio-Transporte e AIi-
Vanessa Grazziotin. O parecer do Deputado Alexan- mentação para o trabalhador". (Apensados: PL nOs
dre Santos passou a constituir voto em separado. 3.845/97, 3.960/97, 4.479198 e 1.350/99). Relator de-
Tramitação Ordinária: 4) Projeto de Lei nO 113/99 - do signado para redigir o parecer vencedor: Deputado
Sr. Jair Meneguelli - que "concede anistia a dirigentes Pedro Corrêa. Parecer: contrário. O Deputado Jovair
ou representantes sindicais e trabalhadores punidos Arantes leu o parecer, devido à ausência do relator.
por participação em movimento reivindicatório" Colocado em votação, foi aprovado o parecer vence-
(Apensados PL nOs 202/99 e 245/99). Relator: Depu- dor, contra o voto da Deputada Vanessa Grazziotin.
tado Paulo Rocha. Parecer: favorável, com emenda, O parecer do Deputado Marcus Vicente passou a
ao Projeto de Lei n° 113/99 e contrário aos Projetos constituir voto em separado. 8) Projeto de Lei n°
de Lei nOs 202/99 e 245/99, apensados. Após ser pro- 2.264/96 - do Sr. Paulo Rocha - que "institui a Resi-
ferido o parecer pelo relator, Deputado Paulo Rocha, dência em Enfermagem e dá outras providências".

, o autor do projeto, Deputado Jair Meneguelli, pediu a (Apensados: PL nOs 2.322/96 e 4.210/98). Relator:
palavra e disse ser lamentável que o Poder Legislati- Deputado Paulo Paim. Parecer: favorável, com
vo ainda tivesse que aprovar projetos como aquele, emendas, ao Projeto de Lei nO 2.264/96. contrário aos
para corrigir injustiças praticadas contra os trabalha- Projetos de Lei nOs 2.322/96 e 4.210/98, apensados e
dores. O Deputado Pedro Henry fez questão de regis- pela incompetência da Comissao para se pronunciar
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sobre a emenda apresentada na Comissão. O Depu- lho". Relator: Deputado Luiz AntOnio Fleury. Parecer:
tado Paulo Paim apresentou seu parecer, que, colo- favorável. Retirado de pauta. 14) Projeto de Lei nO
cada em votação, foi aprovado unanimemente. 9) 257/99 - do Sr. José Pimentel- que "altera o art. 615
Projeto de Lei nO 2.336-A/96 - do Sr. Fernando Ferro da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da realização estabelecer a prorrogação de acordo ou convenção
de avaliação peri6dica de saúde e análise laboratorial coletiva enquanto não for celebrado novo instrumento
para trabalhadores expostos a produtos agrot6xicos, normativo". Relator: Deputado Medeiros. Parecer: fa-
seus componentes e afins". Relator: Deputado Zaire .vorável. Vista conjunta aos Deputados Paulo Paim e
Rezende. Parecer: favorável, com emenda. Vista ao Pedro Henry, em 6-10-99. Por estar ausente o relator,
Deputado Pedro Henry, em 1°-9-99. Retirado de pau- oDeputado Lalre Rosado leu o parecer. O Deputado
ta. 10) Projeto de Lei n° 3.347/97 - do Sr. João C6ser Pedro Henry posicionou-se contra o projeto, argu-
- que "torna obrigat6ria a emissão de documento in- mentando que, em caso de aprovação deste, ficariam
formativo das condições de trabalho insalubres e pe- mais rlgidas as negociações trabalhistas, o que seria
riculosas, e dá outras providências." (Apensado: PL ruim tanto para empregado quanto para empregador.
n° 3.597/97). Relator: Deputado Paulo Paim. Parecer: . No mesmo sentido, o Deputado Pedro Eugênio falou
favorável, com substitutivo, ao Projeto de Lei nO que o projeto dava uma arma ao empresário que não
3.347/97 e ao Projeto de Lei nO 3.597/97, apensado, e quisesse negociar com os trabalhadores. A Deputada
contrário à emenda apresentada na Comissão. Ap6s Vanessa Grazziotin não concordou com essas idéias,
ter oDeputado Paulo Paim apresentado o parecer, o justificando que o projeto visava garantir o mlnimo de
Deputado Pedro Henry usou da palavra e disse ser segurança ao trabalhador, e por isso era favorável a
contra o projeto, pois a matéria prevista já estava re- sua aprovação. Colocado em votação, foi rejeitado o
gulamentada. Colocado em votação, foi rejeitado o parecer do relator, contra o voto da Deputada Vanes-
parecer do relator, contra os votos dos deputados Pa- sa Grazziotin. O Deputado Pedro Eugênio foi desig-
ulo Rocha, Jair Meneguelli, Avenzoar Arruda e em se- nado para redigir o parecer vencedor. O parecer do
parado, do Deputado Paulo Paim..O Deputado Lalre Deputado Medeiros passou a constituir voto em sepa-
Rosado foi designado para redigir o parecer vence- rado. 15) Projeto de Lei nO 341/99 - do Sr. João Paulo
dor. 11) Projeto de Lei n° 3.624/97 - do Sr. Luiz Máxi- - que "revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do
mo - que "altera dispositivos da Consolidação das Trabalho - CLT, a fim de excluir a hip6tese de justa
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO causa, para o empregado bancário, em caso de falta
5.452, de 1° de maio de 1943, estabelecendo a im- contumaz de pagamento de dividas legalmente exigl-
prescindibilidade da presença do advogado nas veis". (Apensado: PL nO 539/99). Relator: Deputado
ações trabalhistas e fixando critérios para a determi- Herculando Anghinetti. Parecer: favorável ao Projeto
nação de honorários advocatlcios". (Apensado: PL nO de Lei n° 341/99 e contrário ao Projeto de Lei nO
4.617/98). Relator: Deputado Luiz AntOnio Fleury. Pa- 539/99, apensado. O Deputado Paulo Rocha leu o
recer: favorável, com substitutivo, ao Projeto de Lei nO parecer em substituição ao relator, ausente. Coloca-
3.624/97 e ao Projeto de Lei n° 4.617/98, apensado. do em votação, foi aprovado unanimemente o pare-
O Deputado José Carlos Vieira leu o parecer, em ra- cer do relator. 16) Projeto de Lei nO 1.006/99 - do Sr.
zão da ausência temporária do relator. Colocado em José Janene - que "acrescenta artigo à Consolidação
votação, o parecer do relator foi rejeitado unanime- das Leis do Trabalho, a fim de coibir a litigância de
mente. O Deputado José Carlos Vieira foi designado má-fé". Relator: Deputado Jovair Arantes. Parecer:
para redigir o parecer vencedor. O parecer do Depu- favorável ao Projeto de Lei nO 1.006/99 e contrário à
tado Luiz AntOnio Fleury passou a constituir voto em emenda apresentada na Comissão. Vista ao Deputado
separado. 12) Projeto de Lei n° 3.752/97 - do Sr. Avenzoar Arruda, em 24-11-99. Retirado de pauta.
Arnaldo Faria de Sá - que "cria o Conselho Federal e 17) Projeto de Lei nO 1.134/99 - do Sr. AntOnio Carlos
os Conselhos Regionais dos Despachantes e dá ou- Biscaia - que "dispõe sobre a efetivação de paga-
tras providências". Relator: Deputado José Carlos Vi- mentos e recebimentos da remuneração do trabalho
eira. Parecer: favorável, com substitutivo. O relator, e dos beneficios previdenciários efetuados mediante
Deputado José Carlos Vieira, proferiu o parecer, que, dep6sito bancário, por pessoa flsica e jurldica, de di-
colocado em votação, foi aprovado unanimemente. reito público ou privado". Relator: Deputado Jair Me-
13) Projeto de Lei n° 14/99 - do Sr. Paulo Rocha - neguelli. Parecer: favorável. Vista ao Deputado Pedro
que "altera o artigo 224 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° Henry, em 10-11-99. Por estar temporariamente au-
de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Traba- sente o relator, o parecer foi lido pelo Deputado Jovair



COMISSÃO ESPECIAL

Ata da 258 Reunião, realizada em 8 de De
zembro de 1999

Destinada a apreciar e proferir parecer ao Proje
to de Lei Complementar nO 18, de 1999, que "regula o
art. 163, incisos I, li, 111 e IV, e o art. 169 da Constitui
ção Federal, dispõe sobre princlpios fundamentais e
normas gerais de Finanças Públicas e estabelece o
regime de gestão fiscal responsável, bem assim alte
ra a Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990".
(PLP 18/99 - Responsabilidade Fiscal)

Aos oito dias do mês de dezembro de mil nove
centos e noventa e nove, às quinze horas e vinte mi
nutos, no Plenário oito do Anexo 11 da Camara dos
Deputados, sob a presidência do Deputado Joaquim
Francisco, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar nO 18, de 1999, que
"Regula o art. 163, incisos I, 11, 111 e IV, e o art. 169 da
Constituição Federal, dispõe sobre princlpios funda
mentais e normas gerais de finanças públicas e esta
belece o regime de gestão fiscal responsável, bem
assim altera a Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990", Compareceram os Deputados Alolzio San
tos, Antonio Cambraia, Armando Monteiro, Carlito
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Arantes. Colocado em votação, foi rejeitado o parecer Merss, Cezar Schirmer, Custódio Mattos, Eliseu Mou-
do relator, contra os votos dos deputados Paulo Ro- ra, Fernando Marroni, Gastão Vieira, Geraldo Mage-
cha, Avenzoar Arruda, Paulo Paim, Vanessa Grazzio- la, João Fassarella, Joaquim Francisco, José Ronal-
tin e Pedro Eugênio. O Deputado Jovair Arantes foi do, Juquinha, Luiz Carlos Hauly, Luiz Salomão, More-
designado para redigir o parecer vencedor. O parecer ira Ferreira, Pedro Novais, Pedro Pedrossian, Rodri-
do Deputado Jair Meneguelli passou a constituir voto go Maia, Rubem Medina, Sérgio Miranda, Veda Cru-
em separado. 18) Projeto de Lei nO 1.443/99 - do Sr. sius, membros titulares; Almir Sá, André Benassi,
Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatorieda- Celso Giglio, Duilio Pisaneschi, Ivanio Guerra, Mareio
de de realização de exame toxicológico para os fins Reinaldo Moreira, Pauderney Avelino, Raimundo Go-
que especifica". Relator: Deputado Zaire Rezende. mes de Matos, Ronaldo Caiado, membros suplentes.
Parecer: contrário. O Deputado Jovair Arantes leu o Não compareceram os Deputados Betinho Rosado,
parecer em substituição ao relator, ausente. Coloca- Carlos Dunga, Eujácio Simões, Iberê Ferreira, Murilo
do em votação foi aprovado unanimemente o parecer Domingos, Roberto Balestra, Roberto Brant e Rober-
do relator. Encerramento: Nada mais havendo a tra- to Rocha. Havendo número regimental, o Presidente
tar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze horas declarou aberto os trabalhos. Ordem do Dia - Dis-
e cinqüenta e cinco minutos, tendo antes, porém, co- cussão e votação do parecer do Relator. Dando pros-
municado a realização de audiência pública dia 14, às seguimento à discussão, o Presidente concedeu a
15 horas, com a presença do Ministro Rodolpho Tou- palavra aos oradores inscritos Deputados Luiz Carlos
rinho, das Minas e Energia, além de ter convocado re- Hauly, Sérgio Miranda, Antonio Cambraia e André
união ordinária para o dia 15 às dez horas, no plená- Benassi. Os Deputados Sérgio Miranda e AntOnio
rio 12. E para constar, eu, Anamélia Ribeiro Correia Cambraia foram aparteados pelo Deputado Luiz Sa-
de Araújo, Secretária, lavrei a presente Ata que lida, lomão. ATA - Durante a discussão, o Presidente colo-
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente, cou em discussão a ata da reunião anterior. O Depu-
Deputado José Múcio Monteiro, e publicada no tado Luiz Salomão pediu a dispensa da leitura da ata.
Diário da Câmara dos Deputados. Não houve discussão. Em votação, a ata foi aprovada

em restriçOes. O Deputado Luiz Salomão solicitou
que a sua inscrição para debate fosse adiada para
amanhã, tendo sido atendido. Por fim, o Presidente
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e quarenta
minutos, antes, convocou reunião para o dia seguin
te, nove de dezembro, quinta-feira, às dez horas. Os
trabalhos foram gravados, e as notas taquigráficas,
após decodificadas, serão publicadas juntamente
com esta Ata no Diário da Câmara dos Deputados.
E, para constar, eu, , Marcos Figueira de Almeida,
Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, Deputado
Joaquim Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Francisco) - Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos desta Comissão Especial
destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei
Complementar nO 18, de 1999, que trata da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Passa-se à Ordem do Dia.
A reunião tem por finalidade a continuação da

discussão do parecer do Relator.
Com a palavra o quarto orador inscrito, Deputado

Luiz Carlos Hauly, para falar por 15 minutos.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY- Sr.

Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares, eu havia
acolhido uma série de sugestões de destaques, mas,
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conversando com o Relator nos momentos que ante- mento da União, dos Estados, dos Municípios e da
cederam esta reunião, entendi melhor ir apresentando Previdência. Em nossas primeiras reuniões já foi pos-
os destaques aqui ou no plenário sempre que consta- sível concluir que despendíamos 19% do PIB com fo-
tar a impossibilidade de entendimento. De qualquer lhas de pagamento. Depois encontrei um número ma-
maneira, nossa preocupação central é dar continuida- ior ainda: 20%. O que fiz? Peguei a folha da União
de à apreciação do projeto de lei complementar. deste ano, que é de 50 bilhões e 700 milhões de reais;

Meus parabéns ao Presidente e ao eminente a folha do INSS deste ano, que é de 57 bilhões e 900
Relator pela condução dos trabalhos, até o presente milhões de reais, e projetei, com base na arrecadação
momento, com espírito democrático e patriótico. Esta de 1997, a folha dos estados e municípios. Calculei
é hoje uma das matérias mais densas e importantes que, hoje, os estados gastam, em média, 70% das
em trâmite no Congresso Nacional. suas arrecadações com a folha, e que os municípios

Venho há muitos anos falando a respeito do as- também gastam 70% do que arrecadam com a folha.
sunto. Tanto é que há duas legislaturas insisti com a Encontrei o estarrecedor número de 48 bilhões e 300
Presidência da Casa para que reintroduzisse a Co- milhões de reais para os Estados, e de 26 bilhões e
missão de Fiscalização Financeira e Controle, fato 200 milhões de reais para os Municípios. Somando
que veio a acontecer no começo do mandato passa- com os 50 bilhões e 700 milhões de reais da União e
do - e é uma das peças importantes do Parlamento. os 57 bilhões de reais do INSS, são 183 bilhões e 100

Outra questão importante, na área de fiscaliza- milhões de reais. Esse é o dispêndio anual com a fo-
ção - iniciativa nossa - foi a introdução da home lha de pagamento de ativos e inativos da União, dos
page das contas públicas, aprovada por esta Casa, e Estados, dos Municípios e do INSS.
que agora é lei. O Tribunal de Contas da União está O que significa isso? Do lado da arrecadação,
implementando a página. ~ verdade que ela está ain- arrecadamos este ano - deve haver uma projeção -
da bastante incipiente. ~ preciso forçar os estados e 270 bilhões de reais em curso nos três níveis de Go-
os municípios a fornecerem as informações. Tudo vemo. Se forem tirados este ano 15 bilhões de FGTS
isso com o objetivo da transparência e do controle e 8 bilhões do PIS/Pasep - porque a contribuição do
das contas públicas. FGTS e do PIS/Pasep pertence aos trabalhadores;

Há, ainda hoje, uma evasão muito grande de re- não pertence à União, aos Estados ou aos Municípios
cursos em nosso País. Verifica-se também a -tem-se uma disponibilidade de 247 bilhões de reais.
não-observância da legislação em vigor, da Lei nO Desses 247 bilhões, tira-se a folha dos quatro níveis-
4.320 e das demais legislações existentes no Brasil, e União, Estado, Município e Previdência -, de 183 bi-
da própria Lei Camata, que este projeto aprimora. Ih06s, sobram 64 bilhões para pagar o custeio, o in-
Esta vem sendo uma grande preocupação nossa. vestimento e o serviço da dívida pública da União,

Quando foi votada a Lei Camata, fui voto venci- dos Estados e dos Municípios.
do, porque queria que a despesa ficasse em 50%. ~ por isso que este País tem um déficit público
Tanto assim que também tenho um projeto limitador gigantesco. Quer dizer, o déficit público do Brasil, de
de despesas com essa natureza. Por que a preocu- 5% do PIS, deve-se em grande parte aos juros. Deve-
pação com o limite de despesa pública no País? Por- mos meio PIB, mas é verdade que gastamos 20% do
que exagerou-se. Quer dizer, ninguém cumpriu a le- PIS, anualmente, com a folha de pagamento.
gislação até agora, e é por isso que a Lei de Respon- Ora, a dívida que temos, interna e externa, é
sabilidade Fiscal tem de ser muito rigorosa, para real- amortizada pela União em mais ou menos 50 bilhões
mente punir com crime de responsabilidade aqueles por ano; com mais 20 bilhões que devem Estados e
que não cumprem a legislação em vigor. Municípios, são 70 bilhões ao ano. Amortiza-se e ro-

Há quantos anos aprovamos a Lei Camata? la-se a dívida, o que significa que cada vez que manti-
Com o advento do Plano Real, da estabilidade econo- vermos a situação do déficit público de 5% ao ano,
mica, com o incremento das arrecadações da União, calculo que serão 45 bilhões a mais de dispêndio anu-
dos Estados e dos Municfpios, mesmo assim a situa- ai, e mais dinheiro tem de ser tomado emprestado do
ção de dispêndio tem se agravado. Tanto é que o défi- setor produtivo, da sociedade, das pessoas. Daí entra
cit público tem sido da ordem de 5% do PIS, ou seja, a ciranda dos juros, quer dizer, a ciranda financeira do
vamos dizerque num PIB de 900 bilhões gastam-se 45 gasto público.
bilhões de reais a mais, por ano, do que se arrecada. Estamos vendo as dificuldades. Se o Brasil ti-

Na semana passada, nesta Comissão, fazia al- vesse uma situação de equilíbrio entre receita e des-
gumas contas sobre o dispêndio com folhas de paga- pesa que lhe permitisse honrar seus compromissos



do.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Francisco) - Passo a palavra ao quinto orador inscri
to, Deputado Sérgio Miranda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
Presidente, incluo-me entre os Parlamentares que
elogiaram a atuação de V. ExB na Presidência desta
Comissão. O nobre colega teve um comportamento
democrático, não cerceou o debate, e procurou, na
medida do possivel, trazer pessoas que pudessem
contribuir para o esclarecimento da lei.
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em relação à divida interna e externa e ter certa capa- radicalmente contra qualquer tipo de aumento no
cidade de investimento, nenhum problema atingiria a Pais, neste momento, qualquer mudança que seja
nossa economia. constitucional: mexer em teto, em subteto, ou qual-

O analista econômico de qualquer banco brasi- quer outra questão. E sou radicalmente favorável à
leiro, da bolsa de mercadorias, da bolsa de valores ou aprovação da legislação, ressalvados os destaques e
de qualquer instituição internacional - Banco Mundi- as posições que temos em relação ao texto.
ai, Fundo Monetário, Bolsa de Nova Iorque ou de Portanto, Sr. Presidente, entendo que devemos
qualquer outro lugar do mundo, de Tóquio, de Lon- votar hoje o projeto, e os acertos que tiverem de ser
dres ou de Paris -, ao analisar as contas diria: "Este é feitos nós os faremos no plenário. Tenho uma série de
um pais redondo, aqui não há problema. Não vai destaques e sugestões para apresentar ao relatório,
acontecer nenhum sobressalto. Eles vão honrar os mas não me oporia a isso em momento algum. Vota-
seus compromissos". É claro que quem olha as con- remos, dando a demonstração de que realmente que-
tas brasileiras sabe, de primeira mão, qual a sua ver- remos aprovar a nossa Lei de Responsabilidade Fis-
dadeira situação. Dal a razão de o risco do Brasil ser cal. Assim, estaremos sinalizando para todos os ad-
elevado e da dificuldade na captação de dinheiro. ministradores públicos deste Pais que eles vão ter
Isso reflete nas altas taxas de juros praticadas no Bra- uma lei que os fará pensar muitas e muitas vezes an-
sil - e quem paga, em principio, é o produtor; mas tes de praticar malversação do dinheiro do povo _
quem paga, na verdade, em última instância, é o con- exatamente o dinheiro que falta para comprar alimen-
sumidor. Tudo vai embutido nos preços das mercado- tos, remédios, para melhorar o SUS, a educação e a
rias e dos serviços consumidos pela população brasi- saúde do brasileiro; enfim, para fazer aquilo que este
leira. Pais realmente precisa.

Soma-se isso a loucura do nosso sistema tribu- Quero exaltar o trabalho da Comissão, do Rela-
tário, que tem carga tributária de quase 50% do PIB tor, do Presidente, e deixar aqui o meu conjunto de
para arrecadar 30%. Quer dizer, temos potencial para destaques. Mas trocaria agora a apresentação dos
arrecadar 50% do PIB, mas só arrecadamos 30%. Vai destaques pelo prazer de ver o projeto ir a plenário,
ver que este Pais é um verdadeiro manicômio institu- onde os partidos destacariam o que entendessem
cional, público, e que o sistema tributário é um Fran- mais importante; e poderlamos então tentar fazer as
kenstein.

mudanças que julgamos necessárias.
A situação tem de ser resolvida. Esta Comissão

e a Comissão Especial da Reforma Tributária desem- Mantenho a firme posição de aprovar o projeto.
penham os dois papéis mais importantes, neste mo- Era o que tinha a dizer. Agradeço a V. Ex

8
a atenção.

mento, para a vida do Pais. Por isso, o relatório do O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-
Deputado Pedro Novais e a atuação desta Comissão cisco) - Passo a palavra ao Relator.
são de fundamental importancia para o futuro do Brasil, O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Deputado
tido, conceitualmente, como um pais de Indice de cor- Luiz Carlos Hauly, recebo as observações de V. Ex8

rupção elevado. E isto é medido, aferido. Os recursos como sugestões. As que não forem aceitas, V. ExB po-
são mal aplicados. Tanto é que tivemos de emendar a derá destacar.
Constituição para regular salários de vcereadores. O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY _

E agora estamos às vésperas da loucura das Perfeito. Vou tirar uma cópia.
loucuras: querem mexer no teto salarial independente O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS _ Obriga-
para poder aumentar o salário da cúpula dos Três Po-
deres. E isso vai em cascata. Quer dizer, o aumento
do salário dos Três Poderes - Executivo, Legislativo e
Judiciário - vai refletir nos Estados e Municipios. E
todo esse discurso de combate à pobreza passa a ser
uma grande mentira, uma grande balela, uma farsa
contra os coitados que esperam justiça por parte do
Poder Público.

O que a turma aqui em cima mais deseja é au
mentar os próprios salários. Por quê? Porque, cada
vez que se apropria mais do dinheiro público, menos
se tem para gastar no programa social. Por isso, sou



60922 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Dezembro de 1999

Quero também, de forma especial, saudar a ati- Segundo, o ataque contra o déficit fiscal leva
vidade do nosso Relator, Deputado Pedro Novais. S. sempre a supor que está na exorbitância das despe-
EX- demonstrou alta competência em transformar um sas fiscais, especialmente as não-financeiras, a cau-
monstrengo - que veio como proposta do Executivo - sa dos desequilfbrios das contas públicas. Isso sem-
num projeto com lógica interna. A partir da definição pre releva o fato de que, assim como as pollticas fis-
de alteraçOes dos principais instrumentos de finanças cais, as demais poUticas, cambial e monetária, têm
públicas - as leis determinadas pela Constituição: também custos que se refletem, cedo ou tarde, no Te-
PPA, Lei Orçamentária, LDO -, o Relator deu efetiva souro Nacional. Não se pode olhar o equilfbrio fiscal
lógica ao projeto. apenas sob o viés da poUtica fiscal e do equilíbrio das

Essa ação do Deputado Pedro Novais leva-me contas públicas, porque as outras poUticas, principal-
a elogiá-lo publicamente. S. Exa é um Parlamentar mente as mais recentes no País, têm um peso muito
com opiniões próprias, que evidentemente serão sub- maior no desequilfbrio das contas públicas do que
metidas às decisões da maioria, mas soube fazer va- propriamente nos gastos fiscais.
ler esse direito intrínseco do Parlamento. Nós, Parla- Um exemplo claro é o problema da poUtica cam-
mentares, não somos meros porta-vozes; nós temos bial. Esse engessamento e a mudança da polftica de
não só autonomia constitucional, mas também pollti- câmbio, no começo do ano levou, nobre Relator, a um
ca, representantes que somos do povo. Em principio, aumento de cerca de 100 bilhões de reais da dívida.
quero deixar este elogio ao nobre Deputado Pedro Exemplos desses custos foram o prejulzo acumulado
Novais. . pelo Banco Central, até 1998, de 13 bilhões de reais,

Tenho algumas observaçOes a fazer sobre a pro- e os já acumulados, até agosto, de quase 10 bilhões
posta apresentada pelo nobre Relator. Iniciarei com de reais, como V. Exa tem conhecimento. Nove bi-
uma análise geral a respeito do conteúdo do projeto. lhões e oitocentos mil reais são o resultado negativo
Em seguida, passarei a analisar os artigos de per si. do último balancete do Banco Central.

O eixo do projeto, que parte da própria definição Ora, a partir da Medida Provisória nO 1.789 _
da responsabilidade fiscal, está no § 1°, e diz o se- que se transformou na de nO 1.854, em junho -, esse
guinte: resultado passou a ser assumido inteiramente pelo

A responsabilidade fiscal pressupõe a Tesouro. Portanto, as ações das políticas monetárias
ação planejada e transparente em que se e cambiais têm maior responsabilidade no desajuste
previne riscos e corrige desvios capazes de das contas públicas do que os meros gastos fiscais,
afetar o equilfbrio das contas públicas. principalmente os gastos não-financeiros.

Considero, Deputado Pedro Novais, que o equi- Ao objetivar no abstrato o equilíbrio das contas
IIbrio das contas públicas não pode ser absolutizado. públicas, o projeto - assim como o substitutivo - co-
A normatização em lei é mais matéria de política pú- mete a impropriedade de tornar, na rlgida letra da leí,
blica do que objetiva. uma lei complementar - chamo a atenção do Relator

- num instrumento de política fiscal determinado mais
Primeiro, do ponto de vista macroeconômico, o pela conjuntura e por um programa de governo do

equilfbrio das contas públicas pode ou não ser dese- que pela ciência econômica. Torna objetivo o que é
jável. A depender da fase do ciclo econômico, esse instrumento e, ao contrário de tornar transparente a
equilfbrio pode até ser contraproducente. Vejam, por
exemplo, os casos históricos, inclusive do Brasil, cujo gestão pública, faz ainda mais opacos os custos das
déficit fiscal foi, durante décadas, motor imprescindl- pollticas econômicas praticadas.
vel do desenvolvimento nacional, como também os Por fim, note-se que, dentre os objetivos colima-
casos atuais do Japão, cuja política fiscal é necessá- dos como fundamentais para o Estado brasileiro no
ria e claramente deficitária como arma para a retoma- preâmbulo da Carta Magna, não consta a máxima
da de sua economia em estagnação. elegida pelo projeto do equillbrio das contas públicas,

Devemos recordar também que a retomada da mas sim a construção de uma sociedade livre, justa,
hegemonia americana dá-se a partir de Reagan, com igualitária, a garantia do desenvolvimento, a erradicação
crescentes déficits fiscais. O Tesouro americano co- da pobreza e das desigualdades sociais e regionais.
meça a ter superávit, nos dois últimos anos, muito É sob essa compreensão que vou definir o meu
mais devido a uma polltica de crescimento da econo- voto em relação ao projeto e ao sub~titutivo. Conside-
mia do que apenas a uma busca de equiUbrio fiscal, ro que não sou um irresponsável fie. "', mas penso
independente das condiçOes macroeconômicas. que o equilíbrio das contas públi~as, hoje, no Brasil,



No § 2° exigimos que a demonstração seja feita
trimestralmente, porque seriam os casos que a Lei de
Diretrizes Orçamentárias dispuser. Seria o caso de
risco sistêmico, por exemplo, que pudesse ocorrer, e
que o Tesouro pudesse receber o prejulzo, como tem
acontecido.

Não podemos evitar acidentes. Os acidentes
acontecem, mas podemos diminuir o tempo entre qaci
dente acontecido e a absorção do seu resultado pelas
contas públicas, diminuindo, portanto, o impacto fiscal.
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depende muito mais do controle da politica monetária O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Para
e cambial do que propriamente da polrtica fiscal. não esquecer os argumentos, fica mais fácil respon-

Em relação ao projeto, considero, nobre Rela- der no calor da discussão.
tor, que V. Exa suprimiu ou modificou, num dos dois Deputado Sérgio Miranda, quanto às suas 06-
anexos apresentados ao relatório, dispositivos em servações de que os desajustes fiscais não são casa-
função do exame de constitucionalidade e juridicida- dos somente pelos gastos públicos, concordo plena-
de. mente com V. Ex·. E concordo também que o Gover

no, com a sua po/ltica monetária e cambial e com ou
tras políticas, concorre para -o desequiUbrio das con: .
tas públicas. É por isso que procurei colocar na lei dis
positivos que não vinham no projeto do Governo para
sanar esses pontos.

Vejamos:

Art. 7° O resultado do Banco Central,
apurada a constituição ou reversão de re
servas, constitui receita do Tesouro e será
transferido até o décimo dia útil subseqüen
te à aprovação dos balanços semestrais.

Atualmente, isso já é feito todo ano, mas, antes
da medida provisória que V. Exa mencionpu, nã.o o
era. Passavam-se três, quatro anos, e o Banco Cen
trai ficava com os lucros que houvesse obtido em seu
poder, sem transferi-los para o Tesourq .. Nacional.. .
Essa regra procura dar transpárência ao processo.

A regra seguinte procura evitar que o Tesouro
Nacional receba de surpresa os prejufzos do Banco
Central, que seguramente vão refletir nas contas pú
blicas, e apenas absorva esses prejufzos.

Então, os balanços do Banco Central servirão
para que esses prejufzos constem do Orçamento e o
Governo defina na lei orçamentária ou em outro docu
mento qualquer o momento de ressarcir o Banco
Central desse prejufzo. Pode ser até no mesmo mo
mento em que receba o balanço, mas de tal forma 
procuramos dar transparência - que evite que esses
riscos fiscais repercutam desfavoravelmente nas
contas públicas e as desequilibrem.

§ 2° O impacto e o custo fiscal das ope
rações realizadas pelo Banco Central serão
demonstrados trimestralmente.

Começo pelo art. 1°, caput. O Relator reconhe
ce que o projeto original é inconstitucional, porque se
constituía num projeto de lei complementar lastreado
em parte do art. 163, não dispondo sobre todos os
itens desse artigo. No entanto, apenas suprime a re
ferência ao texto constitucional, mas não supera a in
constitucionalidade. A lei complementar que esse
projeto visa criar, dispondo exclusivamente sobre a
responsabilidade fiscal, não encontra amparo em ne
nhum dispositivo constitucional. Lei complementar é
sempre prevista no próprio texto da Constituição Fe
deral, e não pode o Congresso Nacional constituir, a
seu livre arbftrio, disposições complementares ao tex
to constitucional.

Chamo a atenção de V. EX- para o CapItulo" do
TItulo VI da Constituição. Nesse capItulo há referência
a três leis complementares: as de nOs 163; 165, § SO; e
169. Ora, V. Exa está regulando qual dessas leis com
plementares? AI fundamenta-se o meu argumento so
bre inconstitucionalidade. Na Constituição, as leis
complementares são números fechados, sobre as
quais devemos trabalhar. V. EX- partiu do pressuposto
de que nêo vai regular nenhuma das três leis comple
mentares definidas nesse art. 6°, em que há inicial
mente uma omissão por parte do Executivo. Isso me
serviu de motivo para encaminhar ação direta de in
constitucionalidade, porque não se cumpriu a Emenda
nO 19, em seu art. 30, que determina o prazo de seis
meses para regular a Lei Complementar nO 163.

Portanto, considero que essa busca é uma fuga
para frente. Ao não regular as Leis Complementares
nOs 163,165 e 169, V. EX- usou o argumento de regular
as finanças públicas de forma geral sob a ótica da cha
mada responsabilidade fiscal, da gestão fiscal respon
sável, e não cumpriu a Constituição no que diz respeito
à regulamentação dessas leis complementares.

Essa é a primeira observação que faço, nobre
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran
cisco) - Deputado Sérgio Miranda, o Relator vai res
ponder a primeira indagação de V. Exa.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Pois
não.



§ 20 A competência da União para le
gislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos estados.

O que fizemos foi traçar normas de finanças pú
blicas, ou, se V. ExB preferir, de direito financeiro, rela
cionadas com esses diversos assuntos mencionados
no § 10

, com amparo naquele dispositivo que V. Ex8

mencionou - o art. 165.
Não estou regulamentando nenhum dispositivo

da Constituição, mas me valendo de normas que a
Constituição faculta ao Legislativo e ao Executivo,
conforme a origem do projeto, para traçar normas re
lativas a esses assuntos.

Creio que respondi às duas observações feitas,
mas se V. ExB ainda tiver alguma observação concre
ta para mudar o texto, gostaria de estudá-Ia.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Fiz,
por escrito, para ser mais rápido, algumas observa
ções e algumas sugestões.
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§ 30 Os balanços trimestrais do Banco Por que isso? Porque o BNDES aplica os recur-
central conteFao notas explicativas sobre os sos do FAT, e o Congresso não toma conhecimento
custos da remuneração das disponibilidades do de como isso é feito. Nesse caso, gostaríamos de sa-
Tesouro Nacional, a manutenção das reservas ber, com relação à LDO, pelo menos sobre os princi-
cambiais e a rentabilidade de sua carteira de tí- pais programas, aos quais são destinados esses re-
tulos, destacando os de emissao da União. cursos do FAT.

Esse dispositivo possibilita não só à União, aos Eram essas as explicações sobre a primeira
representantes do povo no Congresso, mas também parte da intervenção do Deputado Sérgio Miranda.
ao povo tomar conhecimento da situação. Todos te- Deputado Sérgio Miranda, foi por reconhecer
rão os balanços do Banco Central e as explicações ali que as pollticas do Governo precisam de metas, mes-
incluídas, para terem noção da rentabilidade da sua mo aquelas relacionadas com a economia, que incluí-
carteira de títulos, dos custos da reserva do Tesouro mos no Plano Plurianual metas plurianuais; na Lei de
no Banco Central e do custo da reserva cambial. Por Diretrizes Orçamentárias, metas anuais; além das
que esses dispositivos? Porque tudo isso até agora metas fiscais, porque tudo isso tem constituído caixa
constitui a caixa preta. preta até aqui.

Gostaria que V. Ex·' examinassem o projeto, O único avanço que tivemos, nos últimos dez
não em razão das omissões - ele contém muitas, eu anos, nessa linha, foi a inclusão, no Orçamento deste
sei -, mas em razão dos seus avanços. O Governo ano, daquele resultado primário. Acho que, aos pou-
está louco para retirar esses avanços. Se eu não tiver cos, isso tem de ir se tornando cultura nos nossos or-
o apoio de V. Ex·', o Congresso estará deixando de çamentos, para que cheguemos a um resultado satis-
lado alguns recursos de que dispõe, para, pelo me- fatório dentro de algum tempo.
nos, ter conhecimento, com três ou seis meses de an- Com relação à crítica ao art. 10 , V. Ex8 pecou
tecedência, do que acontece com as transaçOes do num ponto, Deputado Sérgio Miranda, porque esque-
Banco Central que possam ter repercussão no Orça- ceu de ler o art. 24 da Constituição Federal, que diz:
mento Fiscal da União. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis-

Limitei-me aos custos que têm repercussão no trito Federal legislar concorrentemente sobre:
Orçamento Fiscal. Não nos interessam as operações
de crédito do Sistema Financeiro Nacional, nem o re- I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
lacionamento do Banco Central com o Sistema Finan- econômico e urbanístico;
ceiro Nacional. O que nos interessa é tomar conheci- 11 - orçamento;
mento de possíveis riscos fiscais que possam chegar Vou ler o § 20 deste mesmo artigo:
de surpresa ao Tesouro Nacional, como esse que o
Deputado Sérgio Miranda mencionou.

Nesta altura do ano, o Banco Central já tem um
prejuízo de cerca de 9 bilhões e 800 mil reais, que vão
onerar as contas públicas. Não consegui encontrar
fórmulas - se por acaso elas existirem, gostaria de in
cluí-Ias no substitutivo - de evitar esses prejuízos,
mas encontrei fórmulas para que possamos tomar co
nhecimento do que estiver ocorrendo, à proporção
em que for ocorrendo, para, por meio de medidas e
até de clamor popular, tentar evitar desmandos dessa
natureza.

Acredito que estamos também evoluindo com
relação à aplicação de recursos públicos que tenham
repercussão nas contas públicas. Refiro-me àquele
dispositivo - art. 40

, § 48
- que diz que a LDO estabe

lecerá a polltica das agências financeiras oficiais de
fomento, discriminando a repartição dos recursos de
que tratam o art. 159, inciso I, alfnea c; e o § 1°do art.
239, nas condiçOes da Constituição, entre os princi
pais programas de financiamento.



Quanto ao art. 2°, inciso 111, apenas quero contri
buir com V. Ex&, porque não é uma questão de conte
údo, mas há uma definição de empresa estatal de
pendente. Considero que, em vez de ficar como foi re
digido - "a empresa controlada recebe do ente con
trolador recursos financeiros para pagamento de des
pesas com pessoal ou custeio em geral ou de capital"
- , por que não dizer "sob a forma de transferências"?
Todos esses ditames, toda essa sinalização de des
pesa de pessoal, de custeio ou de capital compõem o
conjunto das transferências.

Quanto ao art. 2°, inciso IV, queria discutir com
V. Ex& com mais calma. Há mérito, porque ele se com
plementa com o art. 20. V. Exa procurou classificar
claramente quais as receitas que devem fazer parte
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Compreendo plenamente a sua posição, e já sau- da receita corrente líquida. O fato de ter considerado
dei o esforço de V. exa de dar mais transparência, de exi- receita corrente líquida também foi um avanço - olha
gir metas, mas o problema não se coloca nesse nivel. que estou elogiando, mais do que criticando -, por-

A transparência, às vezes, nobre Relator,em que incorpora todas as receitas do Municipio, da
vez de ajudar, encobre o que vai ser transparecido. União, do Estado.
Por exemplo, no caso do Banco Central, V. Exa se es- V. Ex8 às vezes exclui alguns recursos no item
queceu de uma coisa: quando os resultados são posi- "receitas", mas também exclui nas "despesas", para
tivos, já são transferidos. Os resultados negativos é compensar. Isso é um mérito. Porém, V. Exa exclui na
que ficam acumulados no Banco Central, na expecta- letra "a" os recursos das contribuições previdenciárias.
tiva de serem transferidos quando se tornarem positi- Ora, talvez eu não tenha pleno conhecimento do ar-
vos. Hoje, por determinação do acordo com o FMI, gumento de que esses recursos estejam vinculados
eles são fiscais, entram no Orçamento como despe- ao pagamento dos benefIcios previdenciários.
sa, e o que me espanta é a velocidade do crescimen- V. Exa, deveria levar em conta que os recursos
to desse resultado negativo. Em quatro anos, o resul~ das contribuições sociais já fazem parte, porque 20%
tado negativo foi de 13 bilhões de reais, e em oito me- vão para o FEF, e hoje são gastos como despesa de
ses, foi de quase 9 bilhões e 900 milhões de reais; até pessoal. Como excluir os recursos da contribuição?
agosto deste ano. Então, deverlamos, pela lógica, impedir que o FEF

Quero comentar com V. Exa que o art. 1°diz que atinja esses recursos da contribuição, como aliás de-
essa lei complementar é voltada para a gestão da res- termina a Constituição, e o Governo não cumpre.
ponsabilidade fiscal, com amparo no Capitulo 1\ do Ti- Esses recursos não poderiam ser atingidos pelo FEF.
tulo VI. Fiz um comentário sobre a regulamentação A lógica tem mérito efetivo.
prevista na Constituição de três leis complementares, Redigi na seguinte forma: "É preciso discutir a
e não há enquadramento em nenhuma delas. natureza das contribuições previdenciárias. Diferen-

O art. 24, que vou citar, no que diz respeito ao temente das transferências constitucionais, obriga-
art. 1°, § 2° - o Deputado João Fassarella já fez co- ções mandatórias da Constituição, não pertencem ao
mentários que considero bastante pertinente - ficaria, ente que arrecada, mas ao ente que se beneficia, e
no meu modo de entender, mais correto se fosse têm de ser efetivamente excluldas as transferências
mantido "no que couber", porque esta foi também a constitucionais de que trata a primeira parte dessa all-
opinião de V. Ex& logo no inicio. E foi V. Ex& que aler- nea, e a allnea b".
tou este Parlamentar sobre a questão das normas ge- Essas contribuições não são estranhas à recei-
rais do art. 24, debate bastante polêmico no meio juri- ta da União. Elas estão vinculadas estritamente a
dico. Mas, ao fixar claramente, no texto da Constitui-
ção, essa competência comum e os parágrafos do uma despesa, mas várias outras também. Além dis-
art. 24, que dizem respeito às normas gerais _ "que é so, as despesas com a aposentadoria pelo Regime
apenas a obrigação da União" -, na minha opinião, fi- Geral estão dentro das despesas correntes.
caria mais explicitado o aspecto constitucional do art. Em segundo plano, é preciso verificar o efeito
10. sobre a receita corrente Ilquida, a base do partlmetro

para diversos limites estabelecidos nesse substituti
vo, da dedução de quantia tão vultuosa. Se levantar
mos outras contribuições, outros recursos de que V.
Exa fala, como o INSS e os 40% do FAT, que vão para
o BNDES, isso deve implicar quase um terço do total
da receita de arrecadação da União.

Utilizo esse argumento hoje e nos próximos
quatro anos, porque, se o Governo porventura for vi
torioso na votação que se realizará hoje à tarde, 20%
desses recursos do INSS serão para pagamento de
pessoal. Como se exclui isso da receita? Não há lógi
ca, ou então não vamos rejeitar o novo FEF hoje, e
seremos mais corretos com a Constituição.

Quanto ao art. 3°, com relação à data limite para
enéaminhamento do PPA, estou de acordo, assim
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como o Deputado Custódio Mattos, que levantou o Temos de planejar como faremos isso. Deixar
assunto. dois meses para o Legislativo...

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Vou co- (Intervenção Inaudfvel.)
mentar logo as duas observações, senão esqueço, e O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Con-
depois fica mais diffcil. cordo com a opinião do Deputado João Fassarella de

Realmente, já prometi ao Deputado João Fas- que há imposiçêo de um requisito em lei complemen-
sarella que vou reincluir a expressão "no que couber". tar não previsto constitucionalmente. A única forma

de se suspender e impedir o recesso parlamentar é a
O problema é o seguinte: realmente, coloquei não-votação da LDO. Esse ponto está explfcito na

inicialmente a expressão "no que couber', para evitar Constituição: disciplinando o funcionamento do Le-
mal-entendidos. Mas depois raciocinei, como antigo gislativo, fere-se a autonomia dos Poderes. Esse pa-
professor de português, que a expressão "no que rágrafo deve ser suprimido, já que essa condiçêo não
couber" não diz nada, porque o administrador só vai integra o texto constitucional.
aplicar aquela norma no que couber, no que não cou-
ber, ele será imbecil se aplicar. Mas, em todo caso, Sr. Presidente, o art. 4°, inciso I engloba questão

menor. O conteúdo da LDO está especificado no art.
como é para dar maiorclareza ao texto, já resolvi rein- 65, § 20. O inciso I do substitutivo diz: "disporá especi-
cluir a expressão em homenagem ao Deputado João almente". A prioridade é cumprir os requisitos que es-
Fassarella e agora a V. EX-, exatamente dentro princf- tão na Constituiçêo. Deverá ser, na minha opinião _
pio de que quod abunded non nocet. não sei se está correto _ "disporá também", "disporá

Quanto ao inciso IV, analisamos muito a inclu- de forma acessória", e não "disporá especialmente".
são das receitas das contribuições de Previdência A dedicaçêo maior da LDO é um mandamento consti-
Social, mas vou reexaminar o assunto e depois V. EX- tucional; é aquilo que a Constituição obriga à LDO tra-
terá uma informaçêo. tar. É apenas uma questão redacional.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Eu O art. 4°, inciso I, letra"c" é outra questão que
entraria nessa questão do... temos de tratar e que vai requerer debate mais longo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran- Diz respeito ao problema dos parãmetros para despe-
cisco) - Deputado Sérgio Miranda, peço a V. EX- que sa de pessoal dos outros Poderes. Na minha opinião,
termine suas observaçOes. V. EX- já está com a pala- isso tem de ser compatibilizado com os arts. 51, 52 e
vra há 24 minutos. 99. "Somente pode haver limite para despesa de pes-

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA _ Sr. soai". Além de impor aqueles limites, o substitutivo,
na minha opinião, agride a independência dos Pode-

Presidente, faço comentários sobre cinqüenta arti- res quando fixa limites para despesas correntes, in-
gos. Então, vou passar às observações ao Sr. Rela- clusive serviços de terceiros.

toro Ora, Sr. Deputado, se o Congresso quiser con-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran- tratar uma equipe para auxiliar a CPI do Narcotráfico,

cisco) - V. EX-, como Deputado mais antigo, e que isso estará limitado? Isso fere a autonomia do Poder
elaborou o Regimento, conhece as normas da Casa. em si. A questão da fixaçêo do limite para despesa de

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Eu terceiros, por Poder, além de agredir os arts. 51, 52 e
sei. Em relaçêo à data limite de encaminhamento do 99, que dizem respeito à remuneração, deve ser tra-
PPA, considero que V. EX- esteja analisando um pro- tada na LDO, e não por essa lei. Essa é a opinião que
blema real. É um absurdo o PPA tramitar ao mesmo tenho há algum tempo, e já a explicitei nos debates
tempo que o Orçamento. V. EX- antecipa o PPA para o desta Comissão. Acredito que esse acréscimo relati-
dia 30 de abril. E como se impede que a Sessão Le- vo à despesa com pessoal e a outras despesas cor-
gislativa se encerre em 30 de junho, objetivamente, rentes, até mesmo serviço de terceiros com base na
deixam-se dois meses para examinar o PPA, que tal- receita corrente Ifquida, especificado na LDO, fere de
vez seja o principal instrumento ordenador dos gastos forma mais grave a autonomia dos Poderes.
públicos. Qual a solução? É diffcil. Vamos antecipar Elogio a iniciativa de V. Et' em relação ao art.
para o dia 28 de fevereiro, a fim de que o Congresso 4°, inciso 11. Porém, penso haver uma frustração. V.
tenha pelo menos três meses para examinar esse ins- EX- obrou corretamente ao buscar fixar limites para
trumento tão importante. Faço essa sugestão a V. Exa juros. Porém, a forma como se materializou esse seu
Já se deve estar preparando o PPA desde outubro, correto anseio cria uma contradiçêo evidente. Qual é
quando já for eleito... a ela? O que prevê o artigo? Que será estabelecido,



A Lei de Diretrizes Orçamentárias
atenderá o disposto no § 2° do art. 165 da
Constituição e disporá também sobre:

c - parâmetros para os Poderes e ór
gãos inferidos no art. 20.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instru
mento para definir os parâmetros dos gastos de pes
soal dos Poderes.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É isso.
O art. 4° diz:

IV - dispor sobre sua organização,
funcionamento, policia, criação, transforma
ção ou extinção de cargos, empregos e fun
ções de seus serviços, e a iniciativa de lei
para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Mas
V. Exa incluiu a limitação de despesa de custeio e
de serviços de terceiros, e extrapolou o que está
afirmado na Constituição. A minha opinião é no sen
tido de definir como gastar. O Poder Legislativo tem
autonomia quanto ao custeio.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - A opção
de gasto já está definida na LDO. Essa possibilidade
não está omitida. O que fiz foi valorizar a LDO. Como
é feito isso hoje? Otribunal manda um oficio ao Minis
tério do Planejamento - isso no caso federal- especi
ficando o quanto precisa, e para quê. O que ele vai ter
de fazer após essa lei? Vai ter de dizer qual será sua
politica de aplicação, e ela será incluida na LDO.
Esses são os nossos parâmetros.

Quanto à segunda parte das observações de
V. EX-, devo dizer-lhe que não falei apenas em com
pressão de despesa, mas em obrigatoriedade de ob
tenção de resultado primário necessário à redução do
montante da divida, o qual pode ser obtido tanto pelo
aumento de receita, como, naturalmente, pela redu
ção da despesa. O administrador mais arguto e inteli
gente vai procurar fazer mais receitas. Aquele mais
acomodado e enrustido vai tentar simplesmente com
primi-Ias.
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para efeito de adoção de medidas especificadas na isso que a LDO serve: traçar esse tipo de polltica com
alínea, limite referencial para o montante da despesa relação a despesas.
com juros". Mas se houver excesso desses limites, o O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - No-
que se faz? Contraem-se todas as despesas para pa- bre Relator, permita-me o diálogo. Limite de despesa
gar os juros. Essa forma materializa a essência do inclusive para custeio? V. EX- não está infringindo a
projeto original do Executivo. Do ponto de vista da es- lei? O art. 51 é explicito no seu inciso IV:
sência, o governo pode ver reconhecida a sua con- Art.51 .
cepção nesse artigo, o que deixa intocado justamente
o pagamento de encargos com juros. Todos os outros
gastos públicos serão limitados, porque o mais impor
tante gasto público é o pagamento de juros.

Não sei se essa será a forma mais correta.
Tentei fazer uma proposta sem prejudicar a intenção
de V. Exa, também levando em conta que fazer rigido
controle da politica monetária e cambial numa lei
complementar é algo muito dificil, com o que V. EX
concorda. Fiz algumas sugestões. Como está escrito,
fica muito revelador que o prioritário é pagar juros 
está acima de qualquer outra despesa. Todas as ou
tras despesas serão restringidas para que se cumpra
o pagamento de juros, porque se superou o limite.

Minha sugestão é que se tente um substituto
para o inciso "b" - na obrigatoriedade de envio, pelo
Chefe do Executivo, de mensagem apresentando jus
tificativa para o excesso frente ao limite" -, e projeto
de lei apresentando medidas para enfrentar a nova
realidade, se necessário. Não fixar, de antemão, que,
se for superado o limite, todas as outras despesas se
rão restringidas, para que se pague os juros. Do pon
to de vista da essência da concepção do Estado, isso
não é aceito pela sociedade brasileira, e, sem dúvida,
também não o será pelo Congresso.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Depu
tado, permita-me fazer uma observação.

Primeiro, na alinea "c" está: "parâmetro para os
Poderes e órgãos referidos no art. 20". É isso que
compete à LDO. O próprio nome indica: Lei de Diretri
zes Orçamentárias. Ela vai traçar uma diretriz para
que os Poderes, na Lei Orçamentária do próximo
exercicio, circunscrevam-se a tais e tais limites, com
relação a outras despesas correntes, inclusive servi
ço de terceiros.

E esse item, serviço de terceiro, entrou aqui
para tentarmos cercar um pouco aquelas despesas
de pessoal. Atualmente é muito comum todos os Go
vernos, sejam eles de quaisquer partidos, em vez de
fazerem concurso para nomear pessoas, ou até ad
mitirem pessoas sem concurso, contratarem uma em
presa, através da qual recrutam pessoas. Esse dispo
sitivo é para cercar um pouco essa situação. Mas afi
anço a V. EX- que ele não é inconstitucional. É para
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O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Claro. o art. 52, que é da competência do Senado. Então,
É limitação de empenho. Tenhn tia medir a limitação envio para o Senado fixar, mas utilizando outro artigo
de empenho, na forma do art. para o Congresso. É um mérito importante. O único

Nobre Relator, considere muito positivo o refor- problema é que não está claro. Há interpretação da
ço que V. Ex8 dá ao art. 4°, inciso IV, que está na LDO. rolagem da dívida em um dos incisos do Orçamento.
Sempre procuramos definir na Constituição, como Contudo, a dívida consolidada não está bem explica-
função da LDO, as políticas das agências oficiais de da. Estou fazendo um levantamento de todos os arti-
fomento, mas nunca conseguimos. gos que se referem à exclusão do aspecto financeiro.

Sugiro na Constituição uma adequação no en- O pr~jeto é bem claro. Sobre os gastos finance~ros
frentamento das desigualdades regionais É mera su- quer Informação, mas para os gastos não-financeiros
gestão. . ~ limitativo. ~ um projeto para gerar superávit primá-

. riO, caso haja qualquer descompensação.
. O SR. PRESIDEN~E (D.eputado JoaqUim Fran- O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Qual é a

CISCO) - Deputado SérgiO Miranda, quero fazer-lhe t d V E 8?propos a e . x.
um apelo. 8 • O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Fiz al-

V. Ex ~ez uma o~servação - que está escrita - gumas propostas pontuais. No projeto de lei comple-
sobre 53 artigos. ~onsld.erando que tem.os tempo re- mentarv. ExB define limites rígidos para os juros, que
gulamenta~ de qUinze minutos, e V. E~ Já está falan- não podem esperar. Isso é algo muito difícil. No caso
do há 35 mln~tos, peço-lhe que encamlnh~ a~ suge~- do art. 40, fiz uma proposta concreta para que o Exe-
tões por esc~lto ao Relator, e a Mesa autorizaria a retl- cutivo explique o que houve.
rada de c6plas para os outros Deputados. Desta for- . . . .
ma o tem o dos outros oradores não ficaria prejudi- A. socle~ade tem de partlclpa~ dessa dlscussã~. O

d' P ExecutiVo tena de propor as medidas que passariam
ca o. pelo Congresso. Não seria automático, como propõe o

O SR. DEPUTADO SÉRG.IO MIRANDA - Acato projeto. Por meio de projeto de lei, o Executivo proporia
a sugestão de V. ExB e encaminho as sugestões ao medidas para voltar ao limite no pagamento dos juros.
Relator. _ Entrego ao Relator algumas dessas sugestões, e me

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMAO - Deputado proponho a complementá-Ias até a votação.
Sérgio Miranda, antes que V. Ex8 encerre, gostaria de Obrigado.
um esclarecimen~o. O projeto privilegia e ~rioriz~ as O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-
despesas financeiras, em r~ação às demaiS rub.rlcas cisco) _ Passo a palavra ao Deputado Antonio Cam-
do Orçamento. O que V. Ex propõe para equacionar braia, para debater.
esse a~pecto? Que tratamento recomenda? O Rela- O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - Sr.
t~r explicou u~ ponto, mas não este. V. ExB tam~ém Presidente, Srs. Deputados, não poderíamos deixar
disse ~ue haVia uma sugestão, mas não a enuncIou. de enaltecer o trabalho do Sr. Relator, que aperfeiço-
Poderia fazê-lo agora. • ou o projeto de lei encaminhado pelo Executivo a esta

.O SR. DEP.UTADO SE~GIO MIRANDA - Sr. Casa, dando-lhe outra roupagem, melhorando-o e
PreSidente, permite-me V. Ex responder as pergun- tornando-o mais factível até de ser votado e aprovado
tas do Deputado Luiz Salomão? por todos n6s.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran- Gostaria de me referir a dois pontos do projeto e
cisco) - Tem V. ExB a palavra. de passar ao Sr. Relator sugestões, para que pudés-

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - O semos discutir o inciso IV do art. 2°, que define a rece-
projeto - e não é apenas neste, mas em vários artigos ita corrente líquida.
- exclui na compensação o crescimento do juro. Há Contrariamente ao que disse o Deputado Sérgio
uma parte que mereceria debate bem aprofundado. Miranda, creio que esse conceito tomou-se muito
Refiro-me à conceituação da dívida. Como está redi- abrangente. Na minha 6tica, poderia ser mais restrito
gido - pelo menos essa foi a interpretação que tive -, o conceito de receita corrente líquida, até porque, na
ele define a dIvida consolidada como dIvida fundada. forma como está colocado, também as transferências
Isso já não é normal. Olvida fundada é uma coisa, voluntárias, tanto as da União como as do Estado, se-
consolidada é outra. E exclui objetivamente da dIvida riam consideradas como receita dos municípios. Isso
consolidada a dívida mobiliária. não seria razoável, pois teríamos, a cada perlodo, re-

O projeto do Relator tem um grande mérito: pro- ceitas distorcidas que não atenderiam a um planeja-
cura fixar os limites da dívida mobiliária não utilizando mento que pudesse ser feito.
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. ~igamos que em determinado ano um munici- O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-
piO seja. bastante contemplado com transferências cisco) - O Deputado Antonio Cambraia concluiu sua
voluntánas tanto do Estado como da União; ele adap- intervenção?
ta a.despesa de pessoal a essa nova receita corrente O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA _
liqUida, mas, no ano seguin~e, e~sas transferências Não, Sr. Presidente.
não acontecem. Então, ele Já tena descumprido os
parâmetros da lei. . A outra parte é no art. 20, quando estabelece a

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS _ Depu- vmculação...
tado, a titulo de esclarecimento, devo dizer-lhe que as ?SR. DEP~TADO P~D~O NOV~IS - Deputado
transferências voluntárias não estão incluidas; ape- .A:ntonlo Cambral~,. um~ cunosldade mmha: V. Exa ou-
nas as transferências correntes. VIU alguém do Mlnlsténo do Orçamento e Gestão so-

As transferências voluntárias que definimos na bre essa obs~rvação? Já a ouvi naquele Ministério,
lei são de capital. Então, transferências correntes são mas a recuseI.
muito poucas. O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA _ Não.
Nem sempre. O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - É brinca-

o SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Mas as deira, Deputado. Vamos em frente.
que definimos, para os fins dessa lei, como transfe- O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -
rências voluntárias, são de capital. Na vinculação da receita, para efeito de limite da folha

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - de pessoal. Vou reporta-me ao art. 20, inciso 111.
Mas onde está definido? No caso municipal, 6% da receita corrente Ifqui-

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Está no da para pagamento de pessoal do Legislativo munici-
capítulo próprio de transferências voluntárias. pai são um percentual muito elevado, a não ser para

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - Só municipios muito pequenos. 5ó com pessoal despen-
de capital? dem-se 6% da receita corrente Hquida. O fato de Co'

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sim, só ser fixo, único para qualquer municfpio deixa-nos pré
de capital, que é o grosso. Todos os convênios são de ocupados, porque cada municfpio tem a sua caracte-
receita de capital. Está definido. Raramente acontece ristica.
de eles serem correntes. O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -

Diz o art. 25: Como ficou a regra da emenda constitucional?

Art. 25. Para efeito desta lei, entende-se O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -
por transferência voluntária a entrega de recur- Há uma emenda constitucional já aprovada que esta-
sos a outro ente da Federação, a titulo de coo- belece o limite de dispêndio com o Legislativo como
peração, auxilio ou assistência financeira, in- um todo, pessoal, custeio, Vereador. Acredito que po-
clusive para despesa de capital que nao de- deríamos até tomar como base emenda já aprovada
corra de determinação constitucional ou legal. pela Câmara, que foi ao Senado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA _ É Poderíamos colocá-Ia nos mesmos te..·"'1Os de
"inclusive". Então, vemos que aqui, como transferên- uma emenda constitucional, porque pode a Jassar
cia voluntária... na frente da nossa Lei de Responsabilidadf :iscal e

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS _ Inclusi- inviabilizar esse dispositivo.
ve, porque também inclui a transferência em razão O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAiS - V. EX-
constitucional ou de determinação legal. acha que está alto apenas para pessoal?

Essa transferência voluntária a que se refere O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -
esse capítulo é preponderantemente receita de capi- Está muito alto. Só para pessoal, está muito alto.
tal, aquela relativa a convênio. Pelo menos, foi essa a Mesmo para todo o custeio do Legislativo, para deter-
nossa intenção. Podemos até melhorar a redação, se minados municipios maiores e capitais, também ain-
for o caso. da está muito elevado.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - Se Sr. Presidente, eram essas as minhas conside-
tivesse especificado, no conceito, a exclusão das rações.
transferências voluntárias, não deixaria... Veja que O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Pre
está surgindo uma dúvida na apresentação do art. 25. sidente, quero fazer uma observação.
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Deputado Antonio Cambraia, não me detive mu- O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -
ito nos percentuais, porque as informações que reco- Está certo, essas entrariam.
Ihi do governo não são completas. Existem Estados O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Então,
que não mandaram informações - não entendo por as transferências correntes, no caput do inciso...
que razão -, nem o Poder Executivo. O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -

Cada Ministério tem várias repartições nos Não, mas existem transferências voluntárias que são
Estados. O Ministério da Fazenda tem, pelo menos, tránsferências correntes.
cinco ou seis. Não custava mandar um Delegado da O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Pois é.
Receita ou do Patrimônio pegar essas informações Estou de acordo com V. ExB.
na Secretaria de Fazenda ou no próprio Governo do O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -
Estado. Seria simples. Assistência financeira...

O Governo não tem interesse em informar bem O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Estou de
o Legislativo. Por isso, as informações que temos são acordo com V. ExB. Na leitura que o Relator fez ficou
incompletas. Os dados que constam do relatório são esclarecido que nem sempre as transferências volun-
esses gráficos, que mostram que não há despesa tárias são de capital. O que estou querendo concor-
com o Legislativo municipal. Contudo, vou examinar a dar com V. Ex8 é que, computadas as transferências
sugestão de V. ExB. correntes no inciso IV, têm de ser deduzidas delas as

Há outro esclarecimento que gostaria de fazer. transferências voluntárias, que têm caráter um tanto
Não me detive muito nos percentuais, porque sei que aleatório. É isso?
esta matéria vai ser decidida pelas Lideranças que O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -
comandam as suas bancadas. Qualquer número que Exatamente.
colocasse aqui, em razão de não ter os dados com- O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Então,

.pletos, seria por aproximação, como esse detectado seria a letra "dO a ser inclulda no inciso IV...
• ~'lo próprio Deputado Antonio Cambraia. O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA -

..0 SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre- Ou um acréscimo no...
sidente, peço a palavra pela ordem, O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Não, é

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran- porque ele colocou tudo o que tem de ter, deduzidos
"a", "b", "c", e teria o·"d". Não é isso?cisco) - Tem V. ExB a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO _ Peço ao O SR. PRESID.ENTE (Deputado Joaquim Fran-
Deputado Antonio Cambraia que me explique _ não cisco) -Informo aos Srs. Parlamentares que foi distri-
entendi bem _ a definição de receita corrente liquida, bulda cópia da ata da 24

8
reunião ordinária desta Co-

contida no art. 2°, inciso IV. Sugere o Deputado, pelo missão Especial, realizada ontem, dia 7 de novembro
de 1999.que entendi, que se retirem as transferências voluntá-

. É . ? Sendo assim, indago ao Plenário se há necessi-
nas. ISSO. dade da leitura da ata.

o O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre-
Para que ficasse explicito. sidente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Como O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-
dedução? É que as transferências correntes têm de cisco) _ Está dispensada a leitura da ata.
entrar. Em discussão a ata. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a
Estécertá. o • em votação.

" O SR~ DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Só que, Os Srs. Deputados que a provam permaneçam
dentre as transferências correntes, há transferências como se acham. (Pausa.) Aprovada.
voluntárias... Prosseguindo a Ordem do Dia, tem a palavra o

. .'- -O' 'SR. DEPUTADO ANTONIO CANlBRAIA - nobre Deputado André SenassL
Mas há transferências correntes que não são ade- O SR. DEPUTADO ANDRÉ BENASSI - Sr.
9uadas. ., . Presidente, farei uma sugestão ao item 3, que se refe-

..P SR. DEPUTADO LUIZSALOMÃO - As trans- re às despesas com a Seguridade Social.
~rências correntes seriam corretas, porque as tran$- Um dos seus aspectos mais importantes é tra-
ferências constitucionais são correntes. tar do Titulo 111, da transparência e da gestão fiscal.
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O amplo acesso público às informações pressupõe O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-
relatórios formatados em linguagem simples, clara cisco) - Tem a palavra o nobre Deputado Luiz Salo-
e de fácil entendimento. A contabilidade pública, mão.
entretanto, com sua linguagem muito diferente da- O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMAo - Sr. Pre-
quela elaborada pelas empresas do setor privado, sidente, peço a V. Exa que passe o meu nome para a
dificulta à sociedade uma visão clara e objetiva de lista de amanha, tendo em vista que ainda não conse-
seu conteúdo. gui redigir a minha contribuição a este substitutivo do

Apenas os especialistas em contabilidade públi- Relator.
ca têm condições de entender e analisaresses relat6- O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-
rios. Não entendemos o porquê.de tanta diferença, cisco) - Concedo a palavra ao nobre Relator.
uma vez que, respeitando-se a boa técnica, os princl- O Deputado Gastão Vieira, que não está pre:-
pios e as convenções contábeis, a contabilidade do sente, é o último debatedor inscrito.
setor público poderia ser bastante semelhante à con- O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMAo - Sr. Pre-
tabilidade do setor privado, mais moderna e de mais sidente, peço a palavra pela ordem.
fácil compreensão. O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-

Sugerimos que, visando à transparência preten- cisco) - Tem V. Exa a palavra.
dida pela Lei n° 18/99, sejam adotadas medidas para O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMAo - Sou
abrir o debate sobre a utilização, pelo setor público, membro da Comissão Especial da Reforma Tributá-
de sistema de contabilidade semelhante ao das em- ria. Temos tido um processo intenso de negociação
presas privadas, padronizando ~s informações dos dos destaques e da votação, o que me impediu de
balanços, das demonstrações contábeis, e simplifi- completar o exame da proposta do nobre Relator,
cando a sua compreensão pelo cidadão. Deputado Pedro Novais. Como V. Exa disse que tere-

Lembro a V. Exa, nobre Relator, que está trami- mos mais uma sessão amanha, pediria que os meus
tando no Congresso Nacional o Projeto de Lei Com- quinze minutos ficassem para o momento que ante-
plementar nE 135, de 1996, que trata da contabilidade cedesse à votação. •
pública em seus arts. 134, 140, 141 e 147. Pretende O SR. DEPUTADO SERGIO MIRANDA - Sr.
aprimorar a Lei nO 43/20, que trata da contabilidade Presidente, peço a palavra para uma questão de or-
pública nos seus arts. 83 a 100, e dos balanços, nos demo
arts. 101 a 106. O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-

Como vemos, a Lei nO 135, de 1996, já avança cisco) - Tem V. Exa a palavra.
consideravelmente no sentido de trazer à contabili- O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr.
dade pública alguns conceitos utilizados pelo setor Presidente, o Relator recebeu as sugestões e vai
privado. Entendemos que, dentro dessa mesma lei, anali~á~las. A partir dessa análise, dirá se as acata.ou
poderia estar contida uma reforma geral da contabili- as reJeita. Como temos programada nova reUnião
dade pública, modernizando-a e aproximando-a o pa~a am.anha, pediria a v.,. Exa que não encerras~
máximo posslvel da contabilidade das empresas pri- hOJe a dlscussêo,.e permitisse q.ue o Deputado LUIZ
vadas, para atender ao pretendido na Lei nO 18, de Sal~mão - que, aliás.. ~e~ se dedicado ao tema e pro-
1999 no que concerne à transparência da gestão duzldo alguns materiais Importantes sobre a respon-
fiscal' sabilidade fiscal, apresentando-os inclusive em con-

. . . gressos - tivesse a oportunidade de fazer sua inter-
AI~da cabe notar que, ~Iém .de se bu.scar hngua- venção amanha. Isso, sem dúvida, enriquecerá o re-

gem mais adequada, de mais fáCil entendimento para latório e o debate nesta Comissão.
os cidadãos em geral, a divulgação das informações Enquant'd'o d ,..!lo na &, rm "6-
d

. &"t t é d . d . ,..!l o provI encl a re aV"", .0 a p.
even~ ser lei a a ra~ s ~s meios e comunlca~o pria, pois está assinada, pediria que V. Exa acatasse,

elet~~nlca de massa, Incl~lndo a Inte~net e. os ca~als como destaque as minhas sugestões.
ofiCiaiS de TV aberta, pOIS pouco adiantaria publicar ' .
essas informações apenas no Diário Oficiai como . O SR. PR.ESIDENTE (Deputado Joaq~lm Fran-

g I . 'CISCO)- Na realidade, Srs. membros da Comissão, Sr.
su ere a el. Relator, temos procedido, ao longo dos últimos seis

I: a sugestão que faço a V. Exa. meses, a amplo debate em audiências públicas, em
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Vou exa- reuniões com a assessoria da Cêmara, nos Ministéri-

minar a sugestão de V. Exa, para poder inclui-Ia. os e nos vários Estados, juntamente com o Sr. Rela-
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toro Estamos em uma fase conclusiva, em função das há vários Deputados que pertencem a duas Comis-
contribuiçOes dadas. sOes.

Durante a reunião de ontem, discutimos a data Prometo entregar - talvez até no fim desta noite
de in feio da votação dos destaques apresentados - - as sugestOes por escrito no Gabinete do Relator. Se
evidentemente, não é a fase terminativa. Cabe à Co- V. Exa acharque tem de ser agora, não trarei obstáculos
missão tomar essa decisão aos trabalhos.

Hoje, durante longo tempo, ouvi várias suges- O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Sr. Pre-
tões de Parlamentares - alguns presentes e outros sidente, peço a V. Exa a palavra.
não - para que fosse iniciada hoje a votação, já que O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-
temos número regimental. Os oradores inscritos são cisco) - Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia.
nove, e todos eles, à exceção de um que ainda não O SR. DEPUTADO RODRIGO MAIA - Acredito
compareceu, utilizaram a palavra. - que ficaria um pouco diffcil para o nosso Relator anali-

O Relator, há pouco, disse-me ter recebido su- sar todas essas stigestOes até amanhã às 10h30min.
gestOes para serem anexadas ao texto. Então, a vo- Acredito que votar hoje ou amanhã às 10h30min não
tação poderia processar-se amanhã pela manhã, às faz diferença alguma. Já que a matéria foi discutida,
10h30min. Gostaria de ouvir alguma manifestação da prefiro que votemos o relatório hoje, e depois os
Comissão em relação à possibilidade de votarmos Deputados apresentem seus destaques e as emen-
agora ou adiarmos a votação para amanhã, às das em plenário.
10h30min. Creio eu que praticamente todas as eta- O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-
pas foram vencidas de maneira extremamente pro- cisco) _ Deputado Pedro Novais.
funda e democrática. Debatemos todas elas ampla- O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS _ Recebi
mente.

53 sugestões do Deputado Sérgio Miranda, das quais
Sugiro à Comissão que encerremos a discussão examinamos cinco. E as outras 36? Vamos votar sem

hoje e votemos amanhã, às 10h30min. conhecer?

O SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre- Acredito que, se votarmos hoje, estaremos des-
sidente, gostaria de insistir... cumprindo o que prometemos ontem à Comissão,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran- alto e bom som. Comprometemo-nos a receber as su-
cisco) - Considerando que assumirfamos o compro- gestOes, analisá-Ias e incluf-Ias ou não. Aqueles que
misso de amanhã iniciarmos a votação às 10h30min, não se sentirem satisfeitos com as não-inclusão, pe-
para não haver risco de ficar para a próxima semana dem o destaque. Se a votação se der hoje, não esta-
e conseqüentemente haver dificuldade, porque só te- remos considerando nenhuma das sugestOes feitas
mos um dia de votação, que é a terça-feira. pelos nobres Parlamentares. Sugiro, portanto, que

Ouço o Deputado Luiz Salomão. ela seja adiada para amanhã.
O-SR. DEPUTADO LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre- O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran-

sidente, quero insistir nesse apelo aos membros da çisco) - Na realidade, esta Presidência sempre tem
Comissão de adiarmos a votação para amanhã, às tido ,a cautela de discutir amplamente todos os assun-
10h30min. O relatório constitui amplo avanço em re- tos. Fiz questão de frisar - acatando inclusive a su-
lação ao projeto original do Governo. Já manifestei gestão do Deputado João Fassarella - que, se não
minha vontade de votar favoravelmente ao substituti- votássemos hoje, votarfamos amanhã. Conseqüente-
vo, mas quero dizer que detectei vários pontos, para mente, há compromisso explfcito dos que ofereceram
os quais gostaria de fornecer alternativas por escrito sugestOes e de todos aqueles que estiveram envolvi-
ao Relator. dos no trabalho de concluir efetivamente qualquer

Há problemas de edição do texto produzido tipo de sugestão e reformulação ainda hoje.
pela edição eletrOnica: palavras faltando e uma série O Deputado Sérgio Miranda fez observações
de coisas. Anotei tudo isso, mas não conclui o relató~ em 53 artigos; muitas delas já foram discutidas am-
rio que me havia comprometido a fazer. piamente em outras reuniOes de audiência pública. A

Não constitui, na minha opinião, atraso nos nos- questão já está praticamente encaminhada em todos
sos trabalhos, se a Comissão me conceder mais algu- os seus aspectos. Ouvi também a ponderação do Re-
mas horas para concluir este trabalho. Realmente, lator e do Deputado Luiz Salomão.
não tive condições de concluf-Io a tempo. A Comissão O Deputado Armando Monteiro quer expressar
Especial da Reforma Tributária votou ontem e hoje, e a sua opinião. Passo-lhe a palavra.



COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nO
1.615, de 1999, do Poder Executivo, que "dispõe so
bre a criação da Agência Nacional de Transportes, do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans
portes, Reestrutura o Setor Federal de Transportes, e
dá outras Providências". (Agência Nacional de Trans
portes).

Ata da 88 Reunião (Audiência Pííblica), reali
zada em 8 de dezembro de 1999

Aos oito dias do mês de dezembro de um mil no
vecentos e noventa e nove, às quinze horas, no Ple
nário número treze do Anexo 11 da Cêmara dos Depu
tados, reuniu-se, em audiência pública, sob a presi
dência do Deputado João Henrique, Presidente, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nO 1.615199, do Poder Executivo, que "dis
poe sobre a criação da Agência Nacional de Transportes,
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans
portes, reestrutura o Setor Federal de Transportes, e
dá outras providências·. Estiveram presentes os
Deputados Airton Cascavel, Alberto Goldman, AntO
nio do Valle, Aracely de Paula, Ary Kara, Basilio Villa
ni, Duilio Pisaneschi, Eliseu Resende, IIdefonço Cor
deiro, José Borba, José Rocha, Neuton Lima, Ollmpio
Pires, Pedro Chaves, Romeu Queiroz e Teima de
Souza, titulares; Albérico Cordeiro, Almeida de Jesus,
Alolzio Santos, Cezar Schirmer, Edinho Araújo, João
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O SR. DEPUTADO ARMANDO MONTEIRO - Ribeiro, Pedro Wilson e Philemon Rodrigues, suplen-
Sr. Presidente, devemos votar amanhã, diante das ra- teso Deixaram de comparecer os Deputados Affonso
zões expostas pelo Deputado Luiz Salomão e refor- Camargo, Almir Sá, Carlos Santana, Domiciano Ca-
çadas pelo próprio Relator, que não terá tempo agora bral, Eujácio Simões, Jandira Feghali, Marcelo Teixei-
de esgotar o exame das sugestões do Deputado Sér- ra, Mário Negromonte, Oscar Andrade, Paulo Feijó,
gio Miranda. Pedro Celso, Silvio Torres e Telmo Kirst. Havendo nú-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran- mero regimental, o Presidente declarou abertos os
cisco) - Acato as sugestoes apresentadas pela Co- trabalhos. Ata - O Deputado Alberto Goldman solici-
missão, especialmente pelo Relator, Deputado Pedro tou a dispensa da leitura da ata da 78 reunião, cujas
Novais, que pede tempo até amanhã às 10h30min. cópias já naviamsido distribuldas. Em discussão e
para estudar as sugestões. votação, a ata foi aprovada, sem restrições. Expedi-

Declaro encerrada a discussão. ente - O Presidente comunicou o recebimento da se-
Convoco todos para a votação amanhã, às guinte correspondência: da Associação Nacional dos

10h30min. Transportadores Ferroviários, solicitando a transfe-
O SR. DEPUTADO SÉRG'IO MIRANDA - Sr. rência de data da audiência pública, da qual participa-

Presidente, não se encerram as discussões. Ama- ria no dia 14 de dezembro, para o mês de janeiro, de-
hA vido à mudança na presidência da entidade. Ordemn Cl, vamos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Fran- do Dia - Audiência Pública para ouvir o Senhor Mar-
cisco) - Continuamos a discussão. até amanhã pela cos AntOnio de Oliveira, Diretor-Geral do Departa-
manhã, quando, com certeza, a encerraremos. mento de Aviação Civil da Aeronáutica - D.A.C., e o

Está encerrada a reunião. Senhor Eduardo Bogalho Pettengill, Presidente da
Infraero, sobre a exclusão do transporte aeroviário do
bojo do Projeto de Lei nO 1.615/99. Após informar os
procedimentos regimentais que seriam adotados na
reunião, o Presidente passou a palavra aos convida
dos que apresentaram uma visão geral das funções e
objetivos dos respectivos setores que controlavam.
Logo após, falou o Relator da matéria, Deputado
Eliseu Resende, seguido do Deputado Alberto
Goldman, que interpelou os convidados. Questio
nado sobre a subordinação do transporte aeroviário
ao Ministério da Defesa e não ao dos Transportes, o
Brigadeiro Marcos AntOnio de Oliveira disse que
essa escolha havia sido determinada em outras es
fera estatal e que, o bom desempenho de suas fun
ções independiam do vinculo que possulssem com
este ou aquele ministério. Não havendo mais quem
quisesse interpelar os convidados e nada mais ha
vendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião
às dezessete horas e três minutos, antes, porém,
convocando a próxima reunião para o dia quatorze,
terça-feira, às quatorze horas e trinta minutos. E,
para constar, eu, ........ , Leila Machado Campos de
Freitas, Secretária, lavrei a presente Ata que, depo
is de aprovada, será assinada pelo Presiden
te, ........ ,e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados, juntamente com as notas
taquigráficas.

DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO
E REDAÇÃO NÚCLEO DE REVISÃO DE

COMISSOES TEXTO COM REDAÇÃO FINAL



Observações

Há oradores não identificados. •
Há falha na gravação.
Há intervenções inaudíveis.
Smith (?) - pág.26
Odoney (?) - pág.34
Não foi possível checar a grafia dos nomes acima
citados.

SR. PRESIDENTE (Deputado João Henrique) 
Declaro abertos os trabalhos da presente reunião da
Comissão Especial- Agência Nacional de Transportes.

Informo aos Srs. Parlamentares que foi
distribuída cópia da ata da sétima reunião de au
diência pública desta Comissão Especial, realizada
no dia 7 de dezembro de 1999.

Indago ao Plenário se há necessidade da leitura
da ata. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Está dispensada a leitura da ata, atendendo à
solicitação do Deputado Alberto Goldman.

Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco em

votação.
Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Comunico aos Srs. Deputados o recebimento do

seguinte expediente.
Expediente da Associação Nacional dos Trans

portadores Ferroviários solicitando a transferência de
data da audiência pública, da qual participaria no dia
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Comissão Especial PL nº 1.615/99 - Agência 14 de dezembro, para o mês de janeiro, devido à mu-
Nacional de Transporte dança da Presidência da entidade

Evento : Audiência Pública nll 1.428/99 Data: Estamos analisando essas mudanças de data.
8-12-99 Na medida do possível, aquelas que pudermos aten-
Duração: 2h4min Páginas: 38 Quartos: 26 der, obviamente o serão. Mas, ontem mesmo, entrei
Revisores: Cláudia Luíza, Odilon, Zilfa em contato com a Presidência da Câmara, por meio
Depoente/Convidado - Qualificação do seu Presidente, Deputado Michel Temer, e ficou
Eduardo Bogalho Pettengill- Presidente da Empresa acertado que deverá ser incluído na convocação ex-
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO traordinária do Congresso Nacional esse projeto de
Marcos Antônio de Oliveira - Diretor-Geral do De- lei, o que dará continuidade normal aos nossos traba-
partamento de Aviação Civil da Aeronáutica - DAC lhos. Quem sabe até para votá-lo na convocação ex-
Sumário: Considerações acerca da exclusão do traordinária.
transporte aeroviário do bojo do Projeto de Lei nº A presente reunião destina-se a ouvir o Dire-
1.615, de 1999, que trata da criação da Agência Na- tor-Geral do Departamento de Aviação Civil da Aero-
cional de Transportes. náutica, DAC, Sr. Marcos Antonio do Oliveira, que nos

dá a honra de sua presença e já se encontra a minha
direita; e o Presidente da Infraero, Sr. Eduardo Boga
lho Pettengill, que também nos honra com a sua pre
sença, encontrando-se a minha esquerda; sobre a ex
clusão do transporte aeroviário do bojo do Projeto de
Lei nº 1.615, de 1999, que trata da criação da Agência
Nacional de Transportes.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare
ço aos Srs. Deputados que adotaremos os seguintes
critérios: cada convidado disporá de 20 minutos para
a sua exposição, não podendo ser aparteado. Encer
rada a exposição, os Deputados interessados em in
terpelar os convidados deverão fazer estritamente so
bre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos;
tendo cada expositor igual tempo para responder. Aos
Deputados são facultadas a réplica e a tréplica pelo
prazo de 3 minutos.

Os Deputados que desejarem participar do de
bate deverão inscrever-se iunto à Secretaria.

Vamos iniciar os nossos trabalhos ouvindo os
convidados.

Em primeiro lugar ouviremos o Presidente da
Infraero, Dr. Eduardo Bogalho Pettengill, que dispõe
de vinte minutos para sua exposição.

O SR. EDUARDO BOGALHO PETTENGILL 
Boa tarde, senhoras e senhores. É um enorme prazer
estar aqui nesta Comissão para prestar os esclareci
mentos necessários sobre os aeroportos nacionais,
particularmente aqueles afetos à Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária, INFRAERO.

Em primeiro lugar apresento o nosso sistema
aeroportuário. Hoje, possuímos um total de mil e 900
aeródinos, dos quais a administração aeroportuária,
Infraero, opera apenas em 67 aeroportos.

Como a Infraero está inserida no nosso sistema
de aviação civil?
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Dentre todos esses órgãos subordinados direta- sultado do Aeroporto de Guarulhos, no ano de 1996,
mente ao Departamento de Aviação Civil, a Infraero foi de 113.6 milhões; no ano de 1997,131.8 milhões;
está inserida junto com as demais diretorias, Diretoria e no ano de 1998, 140.6 milhões. Esse é o primeiro
de Engenharia, Diretoria de Proteção ao Vôo, a Cer- aeroporto do Brasil, seguido dos seguintes - em or-
nai , CTA e Dirsa. Esse é o universo em que está inse- dem decrescente - : Campinas, Rio de Janeiro, Ma-
rida a Infraero no contexto sistêmico. naus, São Paulo-Congonhas, para ficar nos cinco

E onde opera a Infraero no Brasil? Este mapa é mais importantes. Todos eles são superavitários.
bastante sugestivo, pois permite visualizar a influên- Essa é a relação dos aeroportos superavitários: trinta
cia da Infraero por todo o território nacional. Esses e dois, em 1996; vinte e nove, em 1997; e trinta, em
são os 67 aeroportos. Cada cor desta representa um 1998. Essa variação ocorre, normalmente, quando há
centro de negócio, distribuidos em sete centros de obras de melhoramento de manutenção de vultos
negócios. A Infraero é uma empresa descentralizada. nesses aeroportos. Por isso, há essa oscilação anual.
Cada centro de negócio gerencia aproximadamente Arrecadação global da Infraero em 1998, sem o
doze aeroportos. Lá em cima, temos o Centro de Ne- adicional tarifário: cerca de 959 milhões de reais. Eu
gócios de Manaus, Belém, Recife, Rio de Janeiro, gostaria de mostrar uma coisa importante: a receita
São Paulo, Brasrlia e Porto Alegre. comercial, ou seja, a receita que independe das tari-

Além desses aeroportos, esses pontilhados, fas aeroportuárias, é de cerca de 23%, e neste ano
triângulos e estrelas são os nossos grupamentos de nós fizemos um enorme esforço e aumentamos em
navegação aérea. A Infraero, como todos devem sa- 5% a participação da nossa receita. Não chegou a
ber, não lida só com os aeroportos, mas também com 5%. Hoje nós temos cerca de 26% de receitas comer-
o sistema de navegação aérea, controle de tráfego ciais.
aéreo e telecomunicações aeronáuticas. No movimento de carga, principalmente a inter-

Dessa maneira, temos 27 grupamentos de nacional, de importação - a Infraero subsidia o servi-
navegação aérea e 51 unidades de navegação aérea. ço de carga de exportação - , nós estamos com uma
V. Ex-" observem que praticamente toda a Amazônia participação de em tomo de 26%.
está sendo coberta pelas atividades outorgada à O movimento de passageiros e tarifa de embar-
(nfraero, na parte de navegação aérea. que representam cerca de 15% da receita, e o movi-

Qual a missão da (nfraero? Atender às necessi- mento de aeronaves, com a tarifa de pouso e a de
dades da sociedade relativas a sistemas, produtos e permanência, cerca de 13%.
serviços de infra-estrutura aeroportuária e aeronáuti- Este é o perfil da nossa arrecadação relativa ao
ca, primando pela segurança, qualidade, competitivi- ano de 1998.
dade e rentabilidade. A nossa visão é explorar os ae- Quanto aos investimentos da Infraero nós te-
roportos como centro de negócio, mantendo-se na mos tentado, como recursos, Infraero, recursos de
vanguarda empresarial, tecnológica e prestação de municipios, de Governo de Estados. entendemos
serviços aeronáuticos. que, sendo a Infraero um bem público, tem que haver

Estrutura da Infraero: uma assembléia geral, um a participação da comunidade local nos seus investi-
conselho fiscal e um conselho de administração, mentos. Esta é uma filosofia nossa, que temos imple-
onde há a Diretoria Colegiada, constituida da Presi- mentado. Os Governadores e Prefeitos têm entendi-
dência, Diretoria de Administração, Diretoria de Ope- do essa visão e têm participado de grandes investi-
rações, Diretoria Comercial e Industrial, Diretoria de mentos nos aeroportos.
Engenharia e Manutenção e Diretoria de Economia e Assim, há as obras recentes que a Infraero an-
Finanças. dou executando: o novo terminal de Fortaleza, o ter-

Abaixo dessa Diretoria Colegiada estão os cita- minai de Curitiba, de Aracaju, São Luis, Campinas e
dos centros de negócios - o número sete - aos quais outros.
estão subordinados os demais aeroportos e os grupa- Há vários em obras ainda em execução. Para ci-
mentos de navegação aérea. tar como exemplo, há esta área do novo terminal de

Este é um quadro que mostra a classificação Fortaleza, por exemplo, de 30 mil metros quadrados,
dos aeroportos superavitários, nos anos de 1996, que é a nova área. A capacidade desse terminal esta-
1997 e 1998. 5ó para exemplo - a letra está muito pe- va em tomo de 3 milhões/ano. Em 1998 ele proces-
quena; talvez V. Ex-" não tenham visão total-, o aero- sou 1,7 milhão de passageiros e neste ano já ultra-
porto de São Paulo, Guarulhos, é o carro-chefe dos passou esse número. Além disso, ele tem pista de
nossos aeroportos em termos de rentabilidade. O re- pouso de 3 mil metros.



Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri

que) - Muito obrigado, Presidente.
Ouviremos os nossos convidados e posterior

mente abriremos espaço para o debate. Nesta seqüên
cia, vamos ouvir agora o Diretor-Geral do DAC, Marcos
AntOnio de Oliveira. S. S8 dispõe de vinte minutos.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Deputado João Henrique; Sr. Relator,
Deputado Eliseu Resende; Srs. Parlamentares, se
nhoras e senhores, gostarlamos de agradecer ao De
putado João Henrique a oportunidade que nos dá de
trazer a V. ExBs algumas informaçOes sobre o sistema
de aviação civil que, muitas vezes, equivocadamente,
é comparado com as empresas de transporte aéreo
regular e, dentre essas empresas, compara-se esse
órgão apenas às quatro grandes empresas, que são
Varig, Vasp, Transbrasil e Tam, qUando, na realidade,
há um universo muito maior e extremamente comple
xo em relação ao modal transporte aéreo.

Vamos fazer uma apresentação quase didática
sobre o assunto. Vamos falar sobre o Departamento
de Aviação Civil e a sua atuação como órgão normati
vo e fiscalizador da aviação civil brasileira.

O Departamento de Aviação Civil nasceu em
1931, como Diretoria de Aviação Civil, e em 1941,
quando da criação do Ministério da Aeronáutica, ele
praticamente foi amalgamado à Força Aérea Brasilei
ra. Hoje, nós praticamente consideramos xifópagas
essas duas organizações. Nós teremos oportunidade
de discorrer, mais à frente, sobre esse conjugado fei
to em 1941.

Vamos tentar seguir um roteiro, falando sobre
as atividades da aviação civil, sobre a legislação inter
nacional e nacional que amparam essa atividade no
PaIs, sobre o sistema de aviação civil, sobre o univer
so de trabalho do Departamento de Aviação Civil e
sobre a segurança de vOo no Brasil. O dogma de fé do
DAC e da Aeronáutica é, acima de qualquer oonside
ração, a segurança do usuário. A segurança do pas
sageiro não pode, em momento algum, por motivos
de ordem mercantil ou de qualquer outra ordem, dei
xar de ser prioridade absoluta. A segurança de vôo é
efetivamente dogma de fé em relação à gestão da
aviação civil no Brasil.

E, finalmente, nós vamos falar sobre a Agência
Nacional de Aviação Civil e, em contrapartida, quere-
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Eu na<> vou mostraras outras para não me alongar. Esta foi um pintura geral da Infraero para dar
Gostaria de citar algumas obras em andamento: uma mostra do que nós temos feito e de como nós a

o Aeroporto do Galeão, o TPS 2 , que nós estamos processamos. Eu estarei à disposição de V. EXSs para
terminando, o ediflcio garagem. O TPS 2 já foi inau- esclarecer outros pontos que, por certo, deverão sur-
gurado e já está pronto para iniciar as operaçOes no giro
Aeroporto do Galeão. No aeroporto de Belém inaugu-
ramos recentemente o novo TPS, com 27,5 mil me
tros quadrados. O aeroporto de Natal, deveremos
inaugurar no inIcio de janeiro. Deverá começar a ope
rar experimentalmente no final de dezembro o novo
aeroporto de Rio Branco, que foi um sItio completa
mente novo, onde nós investimos quase 70 milhões
de reais nesses últimos cinco anos, que foi o tempo
que durou essa obra.

Ainda falando de obras em andamento, as mais
importantes, há mais estas duas: aeroporto de Salva
dor, onde estamos fazendo uma reforma e ampliação
do novo terminal, em torno de 57,8 mil metros quadra
dos, com ampliação de impacto, com construção de
terminais de carga, com construção de novo acesso,
com construção de adequação de ediflcio garagem,
de "hangaragem". Trata-se de um investimento da or
dem de 140 milhões de reais, em que contamos com
uma participação do Prodetur/Bird. O Governo do
Estado está participando, através do Bird, e o Gover
no Federal com a outra metade.

Nós estamos com as obras em andamento, ain
da, para falar em mais alguma, no aeroporto de Porto
Alegre, que no final do ano que vem nós devemos es
tar inaugurando, gastando aproximadamente 70 mi
lhões nesse terminal. Além disso, está sendo constru
Ido o novo aeroporto de Palmas. Estamos para iniciar
agora as obras do aeroporto de Brasllia, em que ha
verá uma segunda pista e um novo terminal.

Enfim, a Infraero está atuando. Eu estou mos
trando estes valores para mostrar que a Infraero há
cinco anos seguidos vem atuando em novos investi
mentos na rede aeroportuária, tentando acompanhar
essa demanda de passageiros, carga, aeronaves e
modernização que vem surgindo no mundo.

O aeroporto é algo muito particular, porque tem
que acompanhar up to date o desenvolvimento que
estamos sentindo nos palses desenvolvidos. Ou seja,
quando surge uma aeronave nova no mercado, a in
fra-estrutura tem que estar pronta para recebê-Ia,
porque as companhias internacionais no dia seguinte
estarão vindo para o Brasil.

Em termos de infra-estrutura aeroportuária, em
termos de sistema de proteção ao vOo, nós temos que
estar sempre up to date, porque temos um com
promisso muito sério internacional com essas compa
nhias aéreas.
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mos também que V. Ex"" reflitam, já que estão encarre- em que a vítima de acidente aéreo terá um valor de
gados da ativação da Agência Nacional de Transportes, seguro muito maior do que a vítima de qualquer outro
sobre onde há inteiração entre essas agências. tipo de acidente. Talvez não seja nem oportuno, mas

As atividades da aviação civil... nós costumamos dizer que se alguém tem a intenção
(Não identificado) - Brigadeiro, eu gostaria de de sofrer algum acidente no futuro que sofra um aci-

sugerir, se fosse do seu interesse, que V. S8 usasse dente aéreo, porque o seguro será bastante substan-
tivo. Provavelmente passará de 25 mil dólares paraessa...

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA _ 140 mil dólares, nos dias de hoje, que é um valor que
Agradeço. está associado a direitos de saques.

Então, este é o conjunto de atividades da avia-
(Não identificado) - O nosso Relator também ção civil.

prefere o estilo plenário. (/ntervençao inaudfvel)
(Falha na gravaçao.) O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA _
O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - Não, não, você está um pouco adiantado. Ah, não.

Nós temos aí as atividades de aviação civil, que são Está ok.
geridas dentro do que nós chamamos de sistema de A legislação que nos ampara. A Convenção de
aviação civil. Nós listamos dez dessas atividades, Chicago foi realizada em 1944, e o Brasil participou
que incluem o transporte aéreo comercial, o mais co- desde a primeira reunião.
nhecido de todos, por ser aquele com o qual nós te- Para que houve essa convenção? Exatamente
mos mais a ver, porque compramos as nossas passa- para organizar a aviação civil no mundo, num pós
gens aéreas. guerra em que - todos nós aqui já temos idade sufici-

O comum é dizer que nós temos as passagens ente para nos lembrarmos da década de 50 - houve
aéreas mais caras do mundo, o que se faz, muitas ve- uma enorme proliferação de empresas aéreas por ca-
zes, sem uma reflexão maior acerca do que faz real- usa dos excedentes de guerra que foram disponibili-
mente essa passagem ser mais cara. Nós não esta- zados para o comércio a preços baixíssimos. Todos
mos negando que ela seja cara. Gostaríamos muito os dias nasciam empresas de aviação.
que ela estivesse ao alcance de todos os brasileiros e A Organização de Aviação Civil Internacional foi
que todos pudessem de uma forma democrática usar criada exatamente nessa Convenção de Chicago.
o transporte aéreo. Essa convenção tem, até hoje, como documentos

Há, ainda, o transporte aéreo privado, o serviço aé- acordados entre os 189 países que participam da
reo especializado, a capacitação profissional de técnicos Organização de Aviação Civil Internacional, 18 ane-
de manutenção, a capacitação técnico-profissional de xos, que tratam desde a licença de pessoal.
aeronautas, os serviços aeroportuários, os serviços de As pessoas, muitas vezes, não entendem o por-
manutenção de aeronaves, a capacitação psicofísica de quê de determinados procedimentos burocráticos
aeronautas e a fabricação de produtos aeronáuticos. para com o pessoal técnico que trabalha em aviação,

Observem V. ExB que o transporte aéreo já é um mas nós estamos seguindo a legislação internacio-
modal de transporte diferenciado dos outros modais nal. Não existe burocracia se não houver uma lei
de transporte no País, exatamente por causa dessa atrás. Toda burocracia está esbirrada em alguma le-
especificidade da segurança. Em virtude de esta ser gislação. É verdade que depois a nossa criatividade
uma atividade de risco - realmente, nós não pode- também vai suplementando essa legislação, de tal
mos negar que o homem não foi feito para andar pen- forma que nós conseguimos fazer alguns construtos
durado em artefato nenhum nos céus - há uma maior não muito lógicos a esse respeito.
necessidade de cuidados. E costumamos dizer, até Nós somos obrigados a atender a esses 18 do-
de maneira jocosa, que nas aerovias que cruzam o cumentos. O Brasil, como signatário da Convenção
nosso País não há acostamento. Normalmente um de Chicago e tendo ratificado esses documentos por
acidente aeronáutico, ainda que o número de vítimas intermédio do Congresso Nacional, adotou essa con-
seja muito menor do que num acidente ferroviário ou venção como lei, até com prioridade sobre as leis na-
rodoviário, tem uma repercussão muito maior. cionais.

Tanto assim é que hoje nós estamos elaboran- A legislação nacional. A legislação-mestre é o
do, em âmbito internacional, um novo código, que Código Brasileiro de Aeronáutica, que neste momen-
provavelmente vai ser denominado de Convenção de to está sendo revisado. Ele data de 1986. Portanto, é
Montreal, em substituição à Convenção de Varsóvia, anterior à Constituição Federal de 1988 e também an-
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terior ao movimento de liberação mundial, sobretudo mologação escrita desses aviões. Para que a Embra-
na área poHtica. Por tudo isso, o Código precisa real- er possa garantir os contratos que já fechou, nós va-
mente ser refeito, e já terminamos esse trabalho num mos fazer em três anos o que usualmente se faz em
grupo do Ministério da Defesa. cinco. E não somos nós que fazemos em cinco, mas a

O Regulamento Brasileiro de Homologação Ae- Federal Aviation Administration, nos Estados Unidos
ronáutica, que nós chamamos de RBHA, na verdade, da América. A homologação de um avião de transpor-
são vários regulamentos. Apenas como exemplo, um te de passageiros nos Estados Unidos da América
regulamento desses é que dá suporte ao Brasil para não fica pronta em menos de cinco anos, então, nós
ter um acordo com a Federal Aviation Administration , vamos ter de fazer em três anos? E vamos fazer.
nos Estados Unidos da América, de tal forma que os Esse trabalho é feito pelo Instituto de Fomento Indus-
aviões fabricados aqui possam ser, com o certificado trial, no Centro Técnico da Aeronáutica.
de homologação concedido no Brasil, aceitos pelo ór- Diretoria de Saúde - DIRSA. O último número
gão correspondente nos Estados Unidos da América que tenho de memória e que provavelmente estará
e voar naquele país. Aliás, é uma enorme responsabi- diferente do que falarei mais à frente é o de 31 mil jun-
Iidade a atuação brasileira com relação à homologa- tas de saúde num ano, ou seja, de aeronavegantes.
ção de produtos aeronáuticos e tudo o mais. Para Não podemos confundir o piloto de uma viatura nor-
cada produto aeronáutico - e não só para ele, mas mal de transporte com o piloto de avião e com as pes-
também para o tripulante e todas as atividades que soas que têm de estar dentro de um avião, no trans-
envolvem a aviação civil- há um regulamento brasile- porte pago. Se temos de transportar passageiros, te-
iro de homologação aeronáutica. mos também de protegê-los. A CERNAI - Comissão

E há a legislação complementar, aquela a que de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacio-
nos referimos a respeito da criatividade e mesmo da nal - é responsável pela negociação. No plenário
necessidade de ajustar procedimentos burocráticos dessa Comissão, temos assento de vários Ministéri-
internos. Exemplo disso são as instruções de aviação os, até no das Relações Exteriores, que, em última
civil e as portarias do DAC. instência, é quem endossa ou não os acordos bilate-

Talvez alguns dos senhores já tenham visto esta rais do Brasil com os outros países em questão de
figura, mas nós gostamos de mostrar o que significa o transporte aéreo internacional.
sistema de aviação civil, que muitas vezes é confundi- Faço um parêntese a V. Ex"" O Brigadeiro Olivei-
do com a aviação de transporte aéreo regular. Quem ra, Diretor do Departamento de Aviação Civil, analisa
pensa assim neste segmento está equivocado, por- o transporte aéreo internacional com muito mais inte-
que existe a aviação do transporte aéreo regular e a resse de Estado do que apenas mercantil. Temos de
aviação do transporte aéreo não regular. Há, ainda, cuidar disso, a fim de que tenhamos empresas forta-
as "charteiras" e os serviços especializados. lecidas o suficiente para ter condições de competir

Observem, do topo, o Comando Aéreo Regio- em todo o mundo, pois isso é interesse do Estado
nal. Os Comandos Aéreos Regionais, que pertencem brasileiro.
ao Comando da Aeronáutica, são responsáveis por A Diretoria de Engenharia é quem estabelece os
mais de 300 aeroportos neste País. É outro ponto em parêmetros e normas para a Infraero trabalhar no que
que em geral há equívoco. As pessoas imaginam que se relaciona com aeroportos. Todos os projetos têm
a Infraero cuida de todos os aeroportos no País. Não normas técnicas especIficas editadas pela Diretoria
é verdade, e nós vamos ver isso um pouco mais à de Engenharia.
frente. A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo é

Continuando, nós temos lá o CTA - Centro Téc- um dos orgulhos do Brasil. Temos controle de tráfego
nico da Aeronáutica - e o Instituto de Fomento Indus- aéreo de Primeiro Mundo, apesar dos orçamentos de
trial, que é responsável pela homologação de todos Terceiro Mundo. Eu dizia ontem a uma representante
os produtos aeronáuticos no PaIs, sem o que nós nao americana que proferiu uma palestra no Cade, que
temos contrapartida na Comunidade Econômica Eu- temos no Rio e em São Paulo o que a Federal Aviati-
ropéia e nos Estados Unidos da América para que os on Administration está planejando para os Estados
nossos produtos possam ser vendidos lá. Unidos até 2012. Os principais terminais de controle

Nós estamos com uma extraordinária visão no Brasil já estão super bem equipadas. Temos pro-
agora, uma verdadeira epopéia, que é homologar os blemas, sim. Temos equipamentos de última tecnolo-
aviões que a Embraer já vendeu. Elajá vendeu o RRJ gia e controladores miseravelmente pagos, a preço
170 e o 190, e nós nao temos a primeira linha de ho- de controlador de estrada, ou seja, de policial rodo-
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viário. E trata-se de homem de imensa responsabili- que estão expostas pessoas que estão embarcando
dade. Portanto, temos problemas, o que não é privilé- e desembarcando dos aviões.
gio só da Aeronáutica. Faz parte do contexto do nos- Indústria aeronáutica. Temos requisitos que são
so PaIs, e não somos uma ilha. repassados a essas indústrias; uma peça para aten-

Vejam V. Ex''', aqui do lado direito, a aviação ge- dimento a fins aeronáuticos tem requisitos especiais
ral. O Brasil tem a segunda maior aviação geral do e somos nós quem os determinamos. Somos nós
mundo. Só nos ganham os Estados Unidos. Aviação quem, posteriormente, homologamos os produtos
geral é toda a aviação de pequeno porte: executivo, que essas empresas virão a oferecer.
táxi aéreo, etc. O Brasil tem extraordinária vocação Sindicatos de classes. Temos de atender não só
para o transporte aéreo em razão do tamanho do nos- às empresas de transporte aéreo - Queremos vê-Ias
so continente. todas pujantes. Jamais gostariamos de vê-Ias na atu-

Afrente, V. Ex"" podem perceber a complexida- ai situação de crise -, mas também temos de proteger
de que é assegurar a harmonia no funcionamento de os empregos e trabalhar para que haja equilfbrio. Não
tudo isso. Temos as empresas de transporte aére'o re- podemos transformar as empresas em cabides de
guiar, não-regular, serviços especializados, empre- emprego nem forçá-Ias a ter número maior de funcio-
sas de transporte aéreo de entidades desportivas. nários do que deveriam ter, porque elas perdem com-
Não podemos permitir que uma asa-delta entre em petitividade
conflito com uma aeronave de transporte de passage- Novas empresas de serviços aeroportuários. A
iros. Temos de ordenar esse funcionamento. Trata-se Infraero está vinculada ao Departamento de Aviação
de procedimento burocrático, mas em defesa da vida Civil e às empresas de manutenção. Em última ins-
humana. tência, toda a aviação está amparada, com suporte

Temos de estimular as escolas de aviação no de manutenção adequado. Portanto, as empresas de
Pais e formar gente de alta qualidade, até para res- manutenção também fazem parte do processo de ho-
ponder aos requisitos da documentação internacio- moJogação. E qual é esse universo? Temos hoje em-
nal. V. Ex·' podem observar que o Anexo I da Conven- presas aéreas. Observem que, quando falamos em
ção da Icao trata exclusivamente dos requisitos de quatro empresas aéreas de transporte regular, que in-
pessoas. justiça cometemos com as outras. Temos 27 empre-

Comissões e conselhos de funcionamento inte- sas de transporte aéreo regular e não apenas quatro.
Empresas não-regulares - "charteiras" -, temos oito.

grado. Temos uma imensa quantidade de comissões. Vou deixar para V. Ex·' a cópia dessas transparênci-
Isso porque, quando os companheiros do Paraná nos as. Temos 461 empresas de táxi aéreo. Existem em-
pedem para internacionalizar o aeroporto, ou até presas de táxi aéreo individual com apenas um avião,
mesmo o Governo Estadual, o órgão com menor im- o que antigamente era proibido. Hoje já autorizamos
plicação é o DAC, porque ele só faz a portaria final. empresas de táxi aéreo com um único avião. A avia-
Temos de mobilizara Agricultura, a Receita Federal, a ção agricola cresce a cada dia e com a qual temos de
Policia Federal, a imigração, etc. Todos têm de estar ter cuidados, sobretudo com o meio ambiente. Publi-
no aeroporto no momento em que ele é internaciona- cidade aérea, aerolevantamento, prospecção, de-
Iizado. E não somos nós, o DAC, que impedimos a in- monstração aérea, aerocinematografia. Temos um to-
ternacionalização de aeroportos. Nós temos reitera- tal de 864 empresas que produzem serviços aéreos.
dos requerimentos de cooperação, a vários órgãos do São 199 aeroclubes. Estimulamos, atendemos e fis-
governo, para que possamos internacionalizar alguns calizamos esses aeroclubes. Oficinas de manuten-
deles. E eles não têm recursos para fazer isso. Algu- ção, 370 oficinas homologadas para fazer manuten-
mas atividades podem ser repassadas. A Receita Fe- ção de aviões. Aeronaves ativas, nós temos 9.881
deral tem feito convênios com as Secretarias de Re- aviões nesse Pais, que estão registrados em nosso
ceita dos Estados e repassam essas atividades para Registro de Aeronaves, registro brasileiro. Helicópte-
elas. Mas a Polfcia Federal não pode fazê-lo. Temos ros, 784 helicópteros, e com uma enorme tendência a
várias comissões: a que trata de carga, de transporte crescer, num total de 10.665 aeronaves; pilotos de li-
de objetos perigosos nos aviões etc. nha aérea, 4.700; comercial, 6.000; privado, 4.915;

Todas as empresas de serviços auxiliares que mecânicos, 496; comissários de bordo, 8.000. Um
V. Ex"' vêem nos aeroportos são certificadas e homo- universo de aeronautas de 25.000 pessoas que nós
logadas. E as pessoas que nelas trabalham têm de inspecionamos todos os anos. Nós revalidamos o
ter um curso que as habilite ao trabalho e ao risco a cartão de certificado profissional desses aeronautas,
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sempre, todos os anos, para garantir a segurança dos mos apenas explicando o por quê determinadas coi-
usuários. sas também não são feitas. Heliportos, 299 privados;

Continuando ainda no universo de trabalho. Nós públicos, 94, em um total de 393 aeródromos públicos
temos administração aeroportuária. Aqui relembro e privados e heliportos.
aquela minha primeira chamada de atenção. A Infrae- Mas vamos falar de segurança de vôo, porque
ro administra apenas 67 aeroportos no Brasil, e des- esse é o nosso dogma de fé. Todas as aeronaves,
ses 67, apenas 28, 29 são superavitários, mas nós te- motores, hélices, tudo é certificado para garantir que
mos 121 em convênio com os Estados; com os muni- eles tenham padrões e respondam pelos padrões in-
cípios, 131; convênio com aeroclubes, 3; sob contra- ternacionais. O Brasil- gosto de repetir isso - acei-
to, 1; e sob jurisdição do comando da Aeronáutica, te- tou, e V. Ex·' aqui neste Parlamento ratificaram todos
mos 390 aeródromos, do total de 713 aeródromos pú- esses documentos. Caso aprovada a certificação, é
blicos; aeródromos privados, temos 1.300; públicos, emitido um certificado do tipo ou do modelo de aero-
703. V. EX" dirão: Brigadeiro, nós temos muito mais nave, motor ou hélice, e um certificado de aeronave-
de 1.300 aeródromos privados. Só na área do 3° Co- gabilidade para cada aeronave individualmente,
mando Aéreo Regional que engloba Rio de Janeiro, como aquelas que mostramos para V. Ex·', das 10 mil
Espírito Santo, Minas Gerais, temos 1.200 pistas não aeronaves que voam neste País.
registradas. E eu diria: não são pistas clandestinas, Manutenção dessa aeronavegabilidade conti-
são pistas que não estão registradas. A operação é ir- nuada. Temos que manter esses aviões em condi-
regular? Nem toda a operação lã é irregular. Mas é ções de vôo, não é na hora em que são apresentados
responsabilidade do DAC? Não, a operação é res- ao DAC, não, e sim, durante todo o ano. Temos que
ponsabilidade da Polícia Federal. Não é responsabili- manter esse certificado válido durante todo o ano.
dade do DAC, que não tem poder de polícia. O que o Para que V. Ex·' tenham idéia, em 1995 realiza-
DAC não tem feito é o registro das pistas, porque os mos 319 vistorias. Em 1999, nós já estamos com 638
proprietários não fazem o processo de registro. E por até outubro. Mas imaginem V. Ex·' o que é fazer ins-
que não fazem? V. Ex·' vão dizer: deve ter alguma ra- peção nessas aeronaves, a segunda maior frota de
zão. Eu sou o diretor do DAC e sou obrigado a confes- aviação geral do mundo, com os recursos que temos.
sar que não fazem por causa da burocracia. A buro- Não podemos exigir de um piloto agrícola que está
cracia é perversa. Uma pessoa quer fazer uma pista voando lá em Cáceres, ou em Mato Grosso do Sul, ou
de pouso em sua fazenda, então, primeiro tem de em qualquer parte no Maranhão, que traga o avião ao
apresentar um projeto ao DAC. Nós aprovamos o pro- Rio de Janeiro para inspecionarmos. Temos de ir lá.
jeto. Aí, então, a pessoa faz o projeto, depois nós va- Situação das aeronaves. Do total de aeronaves
mos lá para ver se a construção está de acordo com o a que nos referimos - 10 mil- 4 mil e 500 aeronaves,
projeto. É exigência aqui, exigência ali que eles sim- após inspecionadas pelas oficinas homologadas, ou
plesmente acabam não registrando as pistas. Vamos empresas aéreas ou pelo DAC, foram consideradas
fazer uma campanha nacional agora. O diretor do aptas para o vôo. Seis mil cento e vinte estão interdi-
DAC só exigirá cinco informações: coordenadas geo- tadas, tem que atender a algum item de segurança
gráfica da pista, comprimento, largura, piso e a altitu- que não foi atendido.
de da pista e nome do proprietário, evidentemente. Vistoria das empresas. É evidente que temos de
Mais nada, e nós vamos registrar a pista. Para aque- fiscalizar as empresas de manutenção. Vez por outra
las que forem de interesse federal, nós iremos lá, va- recebemos uma imensa quantidade de e-maU e de
mos ver o projeto, e aí, sim, faremos um processo consultas ao DAC sobre a segurança das empresas,
completo. A princípio, não queremos nada mais além até se a questão financeira das empresas não está
do registro e o nome do proprietário da pista. Para atingindo adversamente a questão da segurança. E
que V. Ex·' também tenham uma idéia, nós falamos cada vez mais nós intensificamos as vistorias; e cada
que existem 1.200 em três Estados, o que é pouco. vez mais nós exigimos e fazemos muito xeque de
Somente o Município de Itaituba tem 470 pistas irre- rampa. Antigamente nós íamos muito na empresa e
guiares não registradas. Este é o nosso universo de fazíamos a vistoria na própria empresa e nos aviões
trabalho, com os recursos orçamentários que V. Ex·' que ali estavam. Hoje, fazemos a vistoria no momento
conhecem. O DAC não tem outra fonte que não seja o do check-in. Enquanto os passageiros estão embar-
Fundo Aeroviário. cando, nossa equipe entra no avião, sem que nin-

Não queremos ser únicos, queremos apenas guém perceba, e faz toda a vistoria antes de o avião
trazer informação. Não queremos nos justificar. Esta- decolar. Temos sistematicamente feito isso para ga-
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rantir a segurança. E eu lhes digo, minha família e eu mos mudando. Vamos credenciar várias clínicas em
voamos em qualquer avião, em qualquer empresa todos os pontos do País, de tal forma que pilotos ou
brasileira, porque estamos seguros de que os pa- tripulantes não tenham de viajar para os grandes cen-
drões mínimos de segurança estão sendo mantidos. tros a fim de serem inspecionados.

Vistorias realizadas até 1999: 111 empresas aé- Disse que, provavelmente, o número que eu ha-
reas, 106 em empresa de manutenção. A empresa de via citado estava errado. E realmente estava. Em
manutenção é responsável pelo bom serviço que a 1999, já fizemos, até outubro, 51 mil juntas de saúde
empresa que a contratou está imaginando que ela irá para avaliação de tripulantes.
prestar. Então, ela tem de ter todos os manuais, enge- O certificado do tripulante.Todos os 25.364 ae-
nheiro, técnico, para que ela possa fazer essa... E o ronautas em atividades são avaliados periodicamen-
resultado temos aí, cinco empresas aéreas foram te pelo DAC, através de seus inspetores ou examina-
suspensas; três empresas de manutenção tiveram o dores credenciados.
certificado de homologação suspenso e 71 autos de Fazemos essa avaliação do profissional de
infração foram emitidos. duas maneiras: uma, no simulador devôo, que, como

Ainda falando sobre empresas: homologação disse, tem acostamento. Se o piloto cometer um erro
de empresas aéreas e de manutenção. Objetivo. Ga- brutal ali, desliga-se tudo e todos estão livres.
rantir que as empresas aéreas de manutenção pos- Portanto, fazemos em vôo. Os pilotos são che-
suam um sistema de qualidade que atendam à opera- cados periodicamente em vôo. O piloto, o co-piloto e
ção da aeronave, à execução do seu plano de manu- o comandante são checados. O nosso piloto apenas
tenção, bem como às alterações aprovadas, confor- faz a verificação de dois pilotos e não interfere na pilo-
me o estabelecido pelo fabricante ou pelo DAC. Elas tagem deles.
recebem um cartão de certificado. E aqui temos um
problema complicado. Tratar com a máquina avião é V. Ex" imaginam quantos checadores a Aero-
uma coisa e tratar com o elemento humano é comple- náutica tem, hoje, s6 para atender à aviação de trans-
tamente diferente. porte aéreo regular e à aviação geral no País? São

300 checadores, 300 pilotos para fazerem a manu-
Quanto à questão da capacidade psicofísica tenção do certificado de operacionalidade desses tri-

dos tripulantes, temos que garantir que todos os can- pulantes. E, aí, vocês vão dizer: "Bom, mas o DAC
didatos a recursos humanos da aviação civil atendam está inventando". Não, o DAC não inventa. I:: a legis-
às normas estabelecidas pela Organização de Avia- lação internacional, e temos de segui-Ia.
ção Civil Internacional.

Mas não fica s6 nos pilotos. Temos mecânicos.
Muitas vezes as pessoas se queixam: "Poxa, Também temos de certificar os mecânicos das em-

mas estou' me matriculando na escola e já me exigi- presas. E temos outros inspetores que fazem inspe-
ram um exame físico!" Por que o exigimos até antes ção naquelas empresas de serviços aeroportuários.
do exame físico? Para não gerar expectativas numa
pessoa que imagina que vai poder ser piloto, que ima- Qualificamos as escolas, os cursos e os mante-
gina que vai poder ser comissário de bordo. No mo- mos sob rigoroso controle.
mento em que essa pessoa termina o curso e que vai Não controlamos o aeroclube no seu dia-a-dia e,
prestar exame na banca do DAC, é constatado um sim, os seus resultados. Normalmente, fazemos três
problema de saúde qualquer, e ela se frusta, porque a bancas de exames iniciais por ano, em vinte e cinco loca-
escola não avisou que existiam todos aqueles requisi- lidades no País.
tos. Em 1999 foram realizadas provas para 28 mil

Temos 21 juntas especiais de saúde no País e candidatos a piloto, mecânico e comissário de vôo.
30 agentes credenciados que emitem o certificado de Imaginem o que é fazer exames para 28 mil pessoas
capacidade física. Por que acabamos de modificar a espalhadas pelo País inteiro. E ainda reclamam que
regulamentação? Credenciávamos os médicos para usamos muitas passagens nas empresas de trans-
fazerem exame nos tripulantes. Lamentavelmente, ti- porte aéreo.
vemos vários problemas. É muito difícil, até para um Segurança de aviação civil. Atendemos ao Ane-
médico, inabilitar uma pessoa para a sua atividade xo 17 da Convenção de Chicago. Não obedecemos à
profissional, sabendo que aquela pessoa s6 sabe fa- legislação nacional e, sim, à legislação internacional,
zer aquilo e que, atrás dele, tem uma famllia que de- que visa proteger a aviação civil da interferência de
pende do seu trabalho. Temos vários problemas com atos ilícitos, garantindo segurança, regularidade e efi-
médicos credenciados, e hoje vamos mudar. Esta- ciência.



Outro dia, fizeram uma crítica ao comandante
da TAM, que saiu da pista do Aeroporto Santos Du
mont, porque ele demorou a liberar as pessoas do
avião. Mas por quê? Ele já estava condicionado àqui
lo. Ele pousou, saiu o trem, o aviêo saiu da pista, mas
quem é que garante que nêo tinha vazamento de
combustível?

Ele não autorizou ninguém a abrir a porta en
quanto os bombeiros não chegassem, porque, ao
abri-Ia, poderia surgir alguma faisca e se tivessem ga
ses de combustível vazando, poderia provocar uma
explosão de grandes proporções. O comandante agiu
tranqOilamente, não titubeou, apenas agiu pelo refle
xo do que lhe foi sempre ensinado, e que testamos
para ver se tem esse reflexo.

Fizemos exercícios de acidentes este ano em
12 aeroportos, em conjunto com a Infraero, em Brasí-
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Qual o âmbito dessas atividades? Atividades rado pela policia, pela Polícia Federal, pela Interpol.
nos aeroportos brasileiros, nacionais, internacionais, Mas tudo isso faz parte do nosso trabalho.
nas empresas aéreas internacionais e estrangeiras, Inspeçêo aeroportuária. Fazemos a inspeçêo
nos serviços em geral, nos órgãos públicos interveni- nos aeroportos. Faz parte também dos acordos inter-
entes no sistema de aviação civil responsáveis por nacionais que o Brasil tem de manter o nível de segu-
aquela proteção. É por isso que certificamos até o rança nos aeroportos. Em contrapartida, o pessoal da
agente de carga das empresas que estão homologa- organizaçêo de aviação civil vem fazer auditoria nos
das para transporte de carga. Eles têm de saber nossos aeroportos. O próprio FAA - Federal Avíatíon
como embalar qualquer tipo de material. Há uma lista Admínístratíon, por causa da quantidade de ameaça
de materiais considerados perigosos para o transpor- de bomba a cidadãos americanos, aos aviões ameri-
te de aviação. O cidadão que faz a embalagem ou re- canos, exige que nossos aeroportos e nossas empre-
cebe determinada carga tem de checar se a embala- sas que voem para os Estados Unidos tenham um
gem está de acordo com aquele tipo de material, para grau de segurança que permita a proteção do cida-
que esta nêo provoque uma faísca a bordo que possa dão americano.
produzir incêndio ou qualquer outro dano na aerona- É um conjunto no mundo, não é o Brasil. Traba-
ve que coloque em risco as pessoas. Ihamos em harmonia com o mundo inteiro e, feliz-

No início falei sobre os níveis de controle de se- mente, em todas as auditorias internacionais que têm
gurança em geral, transporte de carga, nível de ame- sido feitas nos aeroportos brasileiros temos passado
aça e alerta de segurança e planos de segurança com distinção.
complementares. Tenho uma relação de atividades - Não vou ler

Certo dia aconteceu um incidente até interes- também - do que é feito com relaçêo à inspeção ae-
sante. Eu estava embarcando para Brasflia e, no Por- roportuária. Mas são vários itens. Auditamos, inclusi-
tão B, do Aeroporto do Rio de Janeiro, o cidadão que ve, os nossos auditores para saber qual o grau de
fica controlando o selo da taxa de embarque estava competência, se é necessário retreinar o pessoal
exigindo carteira de identidade de todas as pessoas. para fazer esse tipo de auditoria.
Havia uma imensa fila, e já estava na hora do embar- No programa de trabalho de 1999 estavam pre-
que do avião. Quando chegou a minha vez, perguntei vistos 56 aeroportos.
ao rapaz, que é funcionário da Infraero, e não da polf- Exercício de emergência.A coisa mais comum -
cia: "meu jovem, por que vocês estêo pedindo carteira e já estive a bordo de uma empresa comercial- é, na
de identidade?" Ele respondeu: "É ordem do Diretor hora de uma emergência, supomos nós, haver um
do DAC". Eu me espantei: "como, minha ordem?" Ele certo pânico a bordo. Na verdade, num acidente que
disse: "É o senhor? A ordem é do Diretor do DAC". Eu participei, ia morrer todo mundo quietinho e bonitinho.
falei: "está bem, deixa eu verificar se dei essa ordem". Ninguém deu nenhum grito. Não houve indisciplina,
Saí da fila, olhei ao redor e pensei: vou ter de entrar mas a tripulaçêo agiu com uma presteza extraordiná-
de volta nessa fila. Mas fui lá na seção de aviação civil ria.
para saber do Sargento que estava de plantão se eu
havia dado aquela ordem - no correr do dia, assino
centenas de documentos. Ele disse: "Brigadeiro, des
conheço essa ordem". E quem deu a ordem está me
olhando lá do fundo. Então, falei: "ok, ela está sus
pensa. Não fui eu quem deu essa ordem". Depois fui
saber por que da ordem. Houve um alerta sobre um
problema de embarque de pessoa não autorizada, ou
com carga perigosa. Por isso, a Infraero determinou
que além da identificaçêo do cidadão na hora do
check-in fizesse também a identificaçêo na hora do
embarque. Uma pessoa pode fazer o check-in e en
tregar o talão de embarque para outra que embarcará
no seu lugar.

As medidas de segurança vão a esse tipo de extre
mo e dependem do grau de ameaça, se a ameaça é
bomba ou apenas um passageiro que está sendo procu-
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lia, Campinas, Confins, Curitiba, Fortaleza, Galeão, quê? Não podemos fazer suposiçOes, trabalhamos
Guarulhos, Manaus, Porto Alegre, Natal, Recife e com fatos. Muitas vezes um fato para ser comprovado
Salvador. necessita exames de laboratórios extremamente

Programa de Prevençao de Acidentes da Aero- complexos e, às vezes, não temos nem os recursos
náutica. Dedicamos a esse programa um carinho mu- no Pais para fazer esses exames, temos de mandar
ito grande, porque o acidente aeronáutico não é feito fazer no exterior.
de uma única causa. Normalmente, as causas estão Reuniões nacionais de segurança de vOo, so-
em cascata. É um quebra-cabeça em que as pedras bretudo para comentar as ocorrências, padronizar
vão sendo colocadas até que haja ruptura e o aciden- procedimentos visando aprimorar a prevenção de aci-
te aconteça. É preciso que controlemos todos os fato- dentes no âmbito da comunidade da aviação civil.
res, pelo menos todos aqueles que temos conheci- Participam os nossos oficiais de segurança de vOo,
menta que poderão contribuir para um acidente. do DAC, dos serviços regionais - esqueci de dizer

Por isso que a atividade de prevençao de aci- que esse tal de Serac significa Serviços Regionais de
dentes aeronáuticos no comando da aeronáutica é Aviação Civil, temos sete deles espalhados no Brasil
muito forte e abrange as empresas, tripulantes, aero- -, os agentes de segurança de vOa das empresas aé-
portos e tudo mais. reas, todos eles credenciados por nós e pelos sindi-

As vistorias de segurança de vOo nas empresas catas, que também participam. Outro dia, com muita
privadas. tristeza, vi a presidente do Sindicato dos Aeronautas

Identificar as situaçOes que possam colocar em propor a participaçao do sindicato. O sindicato já par
ticipa em todos os acidentes!

risco as operações aéreas e recomendar ações para
evitar ocorrência dessas situações. No programa de trabalho de 1993 fizemos três

reuniões em âmbito nacional, mas observem as ativi-
Participam os profissionais do DAC com curso dades educativas e promocionais de segurança de

de segurança de vOo e curso de fator humano ou ma-
terial. É uma gente muitrssimo especializada que tra- vOa e vamos ver que tem um ambiente muito maior
balha nessa área. com pilotos, mecânicos, aeroviários, empresa, aero

clube, corpo de bombeiros, policia. O que fizemos?
Neste ano fizemos um trabalho junto com treze Seminário nacional, fizemos um; seminários de jorna-

empresas aéreas: Transbrasil, TAM, Vasp, Rio-Sul, das de encontros regionais, doze; palestras, 31; pa-
Nordeste, Total, Interbrasil, TCB, Penta, Beta, Rico, lestras pelo pessoal das regionais, 57. Fizemos 101
Helisul e Skymaster. Todas essas empresas passa- eventos no ano destinados à segurança de vOo.
ram este ano por vistoria especial de segurança. Querfamos chegar finalmente a isso. Quando

Fazemos auditoria dos nossos serviços internos falamos em segurança e dissemos a todos que isso é
para saber como eles estao. J:: aquela auditoria que dogma de fé para a administração da aeronáutica,
ninguém gosta, é o povo da casa falando do povo da querlamos mostrar isso, os dados são da Flight Sa-
casa. Normalmente as pessoas reagem um pouco a fety Foundation, que é uma fundação que se dedica a
esse tipo de auditoria, mas temos de fazer para verifi· segurança de vOo no mundo.
car qual é qualidade do nosso pessoal. Observem que para o Brasil - eles não têm um

Investigação de acidentes aeronáuticos. Temos especifico para o Brasil, têm da América Latina, - o
a investigação de 72 acidentes aeronáuticos em cur- Indice é tomado da seguinte forma. É o fndice de aci-
so. Alguém pode dizer que é muito. Não é muito, é dentes por milhão de decolagens, jatos de grande
muito pouco. Para quem tem a segunda aviação geral porte construidos no Ocidente de 1990 a 1999, ou
do mundo, 72 acidentes aeronáuticos é um Indica seja, acidentes por milhão de decolagens de jatos de
muito pequeno e vamos ver isso um pouco mais à grande porte.

frente. O Indice melhor que podem ver ai é do Estados
Aqui estao as áreas onde ocorrem mais aciden- Unidos, 0,5 acidentes por milhão de decolagens.

teso Naturalmente, tem mais acidentes onde tem mais América Latina e Caribe estao com 4,3.
aviões. Agora, abrimos lá Brasil: em 1995 tivemos 0,8;

(Intervençl1o inaudfvel.) 1996 - 0,9; 1997 - 0,8; 1998 - O; 1999, até o dia de
Ah! sim, existem acidentes aeronáuticos que le- hoje, se Deus quiser, se chegarmos a dezembro sem

vam muito tempo para ser investigados e, às vezes, acidentes estaremos com Oacidentes por milhão de
somos colocados na parede: "A aeronáutica não di- decolagem. Isto não acontece por acaso. A preven-
vulga os resultadosln Não podemos divulgar. Por ção de acidentes é extremamente forte neste Pais. É
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resultado do trabalho na área de prevenção de aci- E por que fazemos isso? Pode-se argumentar
dentes aeronáuticos. que já estamos sobrecarregados com o que temos de

E aqui temos um gráfico interessante, obser- fazer no Pars e ainda vamos nos preocupar com tripu-
vem: Em 1998 Unhamos 7.500 aeronaves voando no lação e aviões de parses estrangeiros, mas o fato é
Pars e tivemos 242 acidentes; hoje, 1999, estamos que as nossas empresas compraram empresas nes-
com 10.665 aeronaves voando, registradas, e temos ses parses e, para ajudá-Ias, temos de entender que
43 acidentes, e 43 acidentes de aviação geral, de pe- a empresa também faz parte do patrimônio da socie-
queno porte, não é aviação de grande porte. dade brasileira e temos de fortalecê-Ias.

Acidentes aeronáuticos por tipo de aviação. Ar De forma que esta - perdoe-me, Sr. Presidente,
localizamos 43: 21 de aviação privada; táxi aéreo - V. EX- tinha me dado vinte minutos, mas não poderia-
13; agricola - 3; pública - 2; instrução - 2; publicidade mos deixar de, nesta oportunidade, trazer essas infor-
- 1; e aerodesporto - 1. São os 43 acidentes aero- maçOes para os Srs. Parlamentares.
náuticos que tivemos em 1999. Muito obrigado.

Finalmente, uma última transparência, para O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri-
mostraro quanto o Brasil é considerado na comunida- que) - Na realidade, o senhor extrapolou um pouco o
de internacional quando se fala de transporte aéreo. tempo, mas, em compensação, fez uma beHssima ex-
O Brasil é o único Pars que desde a criação da Orga- posição.
nização de Aviação Civil Internacional sempre partici- Antes de conceder a palavra aos Deputados
pou do conselho daquela organização. Embora se- inscritos, como é de praxe, concedo a palavra ao Sr.
jam 180 e tantos parses, o conselho não tem mais de Relator, Deputado Eliseu Resende.
trinta parses participantes, o Brasil nunca deixou de O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Sr.
participar. Mais ainda, o Brasil foi o único pars do Presidente, Sr's e Srs. Parlamentares, congratu-
mundo eleito por unanimidade para o conselho da lo-me com o Presidente da Infraero, Eduardo Boga-
Oaci. lho, e com o Diretor-Geral do DAC, Marcos Antônio

E mais: O Secretário-Geral da Oaci hoje é um de Oliveira, pelas exposiçOes. Realmente ficaram ca-
brigadeiro da reserva da Força Aérea Brasileira. Em racterizadas e consignadas, perante a Comissão
verdade, o secretário-geral é o homem que dá ritmo à Especial, a eficiência e a competência do desempe-
organização, com grande possibilidade de ser reelei- nho da Infraero e do DAC no trato das questões do
to no pr6ximo ano. transporte aéreo no Brasil e da infra-estrutura aero-

Mas isso tudo foi construrdo, nada disso surgiu portuária.
por acaso, não foi à-toa que a Organização de Avia- Realmente ficamos impressionados, particular-
ção Civil entregou ao Brasil o controle do espaço aé- mente com a segurança das operações e a eficiência
reo até o meridiano 10, muito além das nossas fronte- na fiscalização do desempenho do transporte aéreo,
iras, são 22 milhões de quilômetros quadrados que não apenas com relação - como disse - à condução
estão sob nossa responsabilidade, porque o Brasil do transporte aéreo, propriamente dito, mas, particular-
tem tradição de boa administração de aviação. mente, com relação à manutenção da infra-estrutura e

O Brasil empresta bandeira para o Equador, ao sistema de segurança de vôo, que foi realmente im-
Uruguai, Paraguai e BoHvia, a fim de que esses par- pressionante.
ses possam voar para o exterior e entrar nos Estados Faço duas observações, solicitando informa-
Unidos. Mas as empresas estão autorizadas a entrar ções especificas ao Presidente da Infraero e ao Dire-
nos Estados Unidos não por causa da excelência das tor do DAC, com relação a pontos muito similares aos
empresas brasileiras, de uma certa forma, sim, mas problemas que estamos tendo aqui na instituição da
quando vêm medir os parâmetros das nossas empre- Agência Nacional de Transportes. Gostaria de verifi-
sas eles não vão nas empresas, vão ao Departamen- car os pontos objetivamente. Por certo, isso também
to de Aviação Civil para saber como fazemos tudo é de interesse dos diversos Parlamentares que com-
isso aqui. Esse departamento é que certifica os pilo- põem a Comissão.
tos desses parses que mencionei anteriormente, não Em primeiro lugar, a questão aeroportuária, sob
s6 os pilotos, os aviões também. O Certificado de Ae- supervisão e comando da Infraero, que vem sendo,
ronàvegabilidade dado aos aviões é fornecido pelo inclusive, aventada na imprensa, recentemente, Nos
Departamento de Aviação Civil, porque, senão, os últimos dias, vimos amplo noticiário a respeito da p05-
aviões desses parses não entram nos Estados Uni- sibilidade da privatização de aer6dromos, sob super-
dos. visão da Infraero.
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Na verdade, em vez de falar em privatização, Recentemente, estamos contratando uma em-
gostaria de saber se há possibilidade de concessão presa para fazer uma modelagem para permitir, no
de exploração dos aeroportos pelo setor privado - o aeroporto de Guarulhos, a construção do terceiro ter-
Presidente da Infraero, Eduardo Bogalho, deu-nos minai de passageiros. Ela explorará o terminal por
uma listagem dos aeroportos superavitários do Brasil certo tempo, para amortizar seu investimento e, daf,
-, e se há alguma idéia de inicio de um processo de então, será parceira da Infraero na operação aeropor-
concessão de exploração aeroportuária mediante tuária.
contrato de concessão, pela Infraero, e se isso se Com relação à empresa privada, temos estimu-
compatibiliza ou se concilia com todo o sistema de lado o empresariado a trazer recurso para investir nos
instrumentalização, proteção ao vOo e segurança, de aeroportos da Infraero. Temos tido parceria nisso. A
que devem estar providos nossos aeroportos? primeira experiência será com o aeroporto de Guaru-

A outra questão ao Diretor-Geral do DAC, Briga- lhos, depois que a empresa que estamos contratando
deiro Marcos AntOnio de Oliveira, é sobre o relaciona- fizer o estudo de modelagem para saber se há viabili-
mento contratual entre o DAC e as empresas aéreas dade no negócio, em termos de parcerias privadas.
regulares. Se há a figura da concessão ou a da per- Com relação à privatização de aeroportos, o CÓ-
missão para a operação das linhas aéreas no Brasil, digo Brasileiro de Aeronáutica, que está sendo refor-
sejam interestaduais, sejam internacionais? Se há mulado, vai permitir que empresa privada compre
um contrato de concessão ou de permissão? Se há uma área, construa, opere o aeroporto e cobre pelos
legislação que disciplina os contratos em termos de serviços prestados, ou seja, vai ser um aeroporto pri-
prévia licitação e os critérios de prorrogação dos mes- vado exercendo atividade de comércio com empre-
mos? Se nos contratos está inserida a potrtica tarifá- sas de transporte aéreo. O Código Brasileiro não per-
ria? O Sr. Brigadeiro poderia dar-nos informações so- mitia isso anteriormente. Foi feita a reformulação.
bre a questão. Hoje, depois da aprovação da nova proposta do Códi-

A outra questão é relacionada com o fundo ae- go Brasileiro da Aeronáutica, será permitido que a
roviário, citado de passagem. Qual é, mais ou menos, empresa privada construa, opere e cobre atividades
a dimensão do fundo aeroviário, como ele é constitui· comerciais de transporte aéreo.
do, ou seja, quais são as receitas que compõem o A Infraero, como concessionária, não entra no
fundo aeroviário para dar cobertura a esse programa mérito da privatização dos aeroportos hoje existen-
gigantesco de transporte aéreo no Brasil? São essas teso Estamos procurando dar viabilidade de acomo-
as questões. dar o empresariado privado dentro dos aeroportos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri- O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Ape-
que) -Inicialmente, peço ao Dr. Eduardo que respon- nas para completar, neste caso, a agência que a Lei
da ao Relator. Complementar nO 97 estipula que seja criada seria o

O SR. EDUARDO BOGALHO PETTENGILL - poder concedente para fazer a concessão de novos
Obrigado pela pergunta, Deputado Eliseu Resende. aeroportos a serem construidos.
Inicialmente, com relação à privatização dos aeropor- O SR. EDUARDO BOGALHO PETTENGILL -
tos da Infraero, ela não possui aeroporto algum. ~ Exatamente. Esse o meu entendimento.
uma concessionária que administra os aeroportos, O SR. MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA -
que são de propriedade da União. Nossa politica, Deputado, eu complementaria a resposta do Brigade-
quando entramos na Infraero, foi estimular investi- iro Pettengill. Quando as pessoas falam em privatizar,
mentos privados nos aeroportos com Infraero. Dessa é preciso definir, exatamente, qual o sentido da ex-
maneira, temos, por exemplo, estimulado os investi- pressão "privatizar aeroporto·.
mentos em obras de estacionamento, hotelaria e to- O Prof. Smith(?), titular da cadeira de transporte
dos os serviços de apoio do aeroporto. Temos procu- aéreo no MIT, dizia o seguinte: se disser que privati-
rado a iniciativa privada para investir nessas obras. zar é transferência de propriedade, então, não há ae-

Em segundo lugar, nos 67 aeroportos, temos di- roporto privatizado nos Estados Unidos, porque não
ficuldade de dar o montante de investimento neces- se fala em transferência de propriedade de aeroporto
sário para o que, hoje, entendemos, a demanda tem naquele pais. Mas se privatizar é terceirizaro serviço
proporcionado. Dessa maneira, estamos vendo a de administração de gestão do aeroporto, ficando o
possibilidade de trazer a empresa privada para dentro Governo, a União, com a propriedade dos bens ,que
do aeroporto, mas com recursos dela, ou seja, ela in- ali estão, então, todos os aeroportos dos Estados
vestir dentro do aeroporto. Unidos estão privatizados.
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~ muito importante dizer, no momento em que incluindo essa provisão para estabelecer qual a meto-
temos ouvido, na mldia, falar em privatizar, às vezes, dologia de concessão.
pessoas que conhecem de aviaçao apenas os aviõe- V. Ext' pergunta pelo tempo. Damos um tempo.
zinhos de papel que fizeram quandQ cria.!J.Ças; _não A empresa é autorizada a explorar uma determinada
êilíenderifabsolutàmenle -nada de aviaçao. ~ uma rota por um tempo especifico. Normalmente, o que
decisão polltica do Governo. tem acontecido, por exemplo, é que não há restriçao

Se V. Ex" perguntarem qual o ponto de vista do de operação. A empresa pede uma linha ao DAC, difi-
Diretor do DAC, hoje, com relaçao a isso, nosso ponto cilmente é negada. Só há dois fatores que nos impe-
de vista é: vamos manter a propriedade de todos os dem de conceder a linha: primeiro, não ter horário,
aeroportos brasileiros para a União. Vamos transferir porque a infra-estrutura não permite. Por exemplo, o
para a iniciativa privada a gestão de todos os aeropor- vOo decola de Belo Horizonte para São Paulo. O ho-
tos brasileiros, ou seja, damos às empresas a ativida- rário de chegada é 10h, mas já há um avião decolan-
de operacional, mas jamais tiramos das mãos do Go- do do Rio de Janeiro que chega exatamente nessa
verno a atividade estratégica e de decisão. mesma hora. Então, essa linha não pode ser concedi-

Voltando à pergunta, até interessante. Quando da naquele horário pedido. A empresa tem de rema-
V. Ext' falou da construçao de aeroportos privados, já nejar, mas não negamos, a não ser também por pro-

blema de segurança. Segurança - repito - é dogma
há provisão para mudar o artigo no Código para per- de fé. Se houver problema de segurança _ acredito
mitir o particular construir. Já temos dois casos con- que não tivemos nenhum caso especifico de ter ne-
eretos. Não sei se V. Ex" observaram, mas quando gado uma linha por problema de segurança.
falamos que há tantos aeroportos com a Infraero, ha-
via um sob contrato. Foi nossa primeira experiência. Todas as empresas, quando apresentam o pia-
o aeroporto de Porto Seguro é explorado por uma no de linha, já atendem todos os requisitos que quere-
empresa privada. Para fazer isso, tivemos de fazer mos, ou seja, não há necessidade de dizermos: esse
convênio com o Governo do Estado e a Prefeitura contrato só vai até cinco anos, porque, depois, pode-
para permitir que a Prefeitura licitasse e contratasse mos leiloara linha e dar para outra empresa. Todas as
os serviços de gestão administrativa e operacional do empresas têm acesso. Hoje, quem quiser voar é só
aeroporto. Lamentavelmente, há uma terrlvel dor de fazer o processo de habilitaçao jurldica, que a lei de-
cabeça no nosso projeto-piloto, porque as empresas termina, e apresentar o plano de rotas. Autorizamos,
que perderam estão com uma questão jurldica extra- se não houver implicação alguma de infra-estrutura
ordinária. Trata-se de uma modificação que está sen- ou segurança.
do feita no Código. O contrato existe, sobretudo, no vOo internacio-

nal. Os vOos internacionais sao decorrentes de acor-
Com relaçao ao DAC e às empresas, relaçao dos bilaterais com os países. Por exemplo, acorda-

contratual, chamamos de concessão, vamos dizer, o mos com a Alemanha que vamos fazer "x" freqüência
transporte aéreo, o serviço aéreo é regular, é serviço por mês. Os aviões dela fazem x freqüência para o
concedido. A autorizaçao é o não-regular. São os Brasil, e nós fazemos x freqüência para lá. Há regras
charteiros que, eventualmente, pedem para fazer um estabelecendo, inclusive, a f1exibilizaçao das tarifas,
vôo especifico para um ponto no Brasil ou no exterior. que vêm em um documento, o acordo bilateral entre
Damos autorização para isso. Para as empresas de os países, que não deixa de ser o contrato.
transporte aéreo regular, concessão. O Brasil não tem acordo multilateral. Aliás, o

V. Ext' vê como temos de adequar, urgentemen- Brasil é pioneiro em acordo multilateral de transporte
te, o Código Brasileiro de Aeronáutica. A Constituição aéreo, no Mercosul. Foi o primeiro exemplo, na histó-
brasileira diz que toda concessão de serviço público ria da organizaçao de aviaçao civil internacional, de
tem de ser licitada. A Lei nO 8.666, de 1993 - a Consti- contrato multilateral, que até levou o nome de acordo
tuiça0 é de 1988 -, diz o seguinte: no tocante aos ser- de Fortaleza, porque foi assinado lá.
viços aéreos, transporte aéreo, a Iicitaçao será feita A polltica aeroportuária. Com relação às tarifas,
de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica. temos duas classes de tarifas: a doméstica e a inter-

Ora, o Código Brasileiro de Aeronáutica antece- nacional. Às vezes, costumam dizer que custamos
de a Constituiçao e a Lei nO 8.666. Então, não tem a caro, o custo do bilhete de transporte aéreo. Dos vári-
provisão de qual metodologia para licitar concessão os elementos que constituem a estrutura de custo de
aérea. Isso está sendo incluldo, agora, no projeto da um bilhete, a taxa, as tarifas aeronáuticas contribuem
ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Estamos com 8%. Os 92% são outros insumos. A tarifa não
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está atingida, adversamente, pela tarifação da Infrae- É um dia-a-dia - diria - perverso ao ter de expli-
ro ou a tarifação no uso do espaço aéreo. Essa inci- car o inexplicável. Ninguém consegue explicar como
dência é muita pequena. tenho dinheiro e não posso gastar.

Quero aproveitar a oportunidade para dizer que O SR. DEPUTADO ELlSEU RESENDE - Briga-
as empresas aéreas brasileiras são verdadeiros... O deiro, quer dizer que o Fundo Aeroportuário não inclui
empresário, no transporte aéreo, é um homem de co- as taxas aeroportuárias?
ragem, no Pars, porque tudo que ele usa em sua em- O SR. MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA _
presa, com exceção do pessoal, é dolarizado. Ele tem Não, senhor, não inclui. O Fundo Aeroviário s6 tem
uma tarifa controlada, não pode aumentar seu bilhete uma fonte de receita; aliás, tem duas fontes de recei-
e tem de fazer provisão de prateleira em 15% do valor ta. Essa do Decreto n° 1.305, que são 2,5% da folha.
do avião. Por quê? Porque, para importar uma peça, Qual o outro fundo?
um ge~ador, qualquer item,. ele cum~re uma brutal bu- (Intervenção inaudrvel.)
rocracla. EI.e não pode deIxar s~u Instrumento gera- O SR. MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA _ A
do:de receita p~rado, que é~ aVião. Para n~o parar o suplementação tarifária é um sofisma. Por quê? O se-
aVião, ele é obngado a mobl~lzar na pratelelr~: . nhor vai comprar um bilhete. No valor do bilhete, a

Aos poucos, vamos retirando a competltlvldade agência que lhe vendeu o bilhete ou a empresa cobra
das nossas empresas. Temos um ICMS mortal em 3% acima do valor da tarifa. Recolhe esse dinheiro ao
cima do combustrvel. No Brasil, o pre~ do querosene DAC, que s6 faz o DAC onerar o Comando da Aero-
QAV1 é, normalmente, duas vezes maiorque no exte- náutica. Por quê? Porque assim que chega ao DAC é
rior. Quando contamos tudo isso - Cofins, ICMS e transferido para a aviação regional para suplementar
tudo mais -, a empresa brasileira entra com um brutal as linhas essenciais e pioneiras. É um dinheiro que
valor de insumos em cima dos seus custos, que não não usamos, não podemos gastar. Esse dinheiro é
permite que seja competitiva com as empresas es- transferido de volta para as empresas.
trang.eiras..Isso, sem c~ntar o segur~, que, no Br~sil, Agora, nesse exato momento, as empresas en-
é mUito mais .caro, e oS.Juros do lea~tng de um aVião, traram com uma ação judicial para não ser mais reco-
que, no Brasll~ é. estupld~mente ~als caro, porque a Ihida a suplementação tarifária, os 3%. Ora, quem é
empresa braSileira é o nsco BraSIl. São fatore~ que que sai prejudicado? São as empresas regionais, por-
compõem um quadro adverso para o empresáno no . que na hora em que não recebemos o dinheiro, não
transporte aéreo. temos como transferir. Não gastamos esse dinheiro

O Fundo Aeroviário. As receitas do fundo aero- em nada, a não ser a transferência para suplementar
viário vêm do'Decreto nO 1.305. São 2,5% sobre a fo- as linhas pioneiras e regionais.
lha de pagamento das empresas, que são certifica- Então, foi concedida a liminar. Mas o que fize-
das por n6s. Não são todas, porque ela~ podem fazer mos agora? Elas cobram do passageiro. Mandamos
opção se querem recolher para o S~n~I, Senae, mas dizer que não podem cobrar do passageiro. Atende-
esses são recursos do Fundo Aerovláno. mos à liminar da Justiça, mas elas continuaram co-

Se não me engano, o Fundo Aeroviário esse brando e, ao invés de repassar ao DAC, começaram
ano está na ordem de 50 e poucos milhões de reais. a ficar com esse dinheiro. Isso caracteriza apropria-
Entretanto, não temos o crédito correspondente para ção indébita por parte das empresas.
gastar. É o que acontece com o Ataero - Adici~nal de Já avisamos à AGU que estão cobrando indevi-
Tarifa Aeroportuária -, cujos recursos são aplicados damente dos passageiros esses 3%. Baixamos agora
nos aeroportos dos estados; 20% do ~taero. Temos, portaria _ já está em vigor - mudando a questão da
o Profaa, provavelmente, de numeráno arre~dado, suplementação, passando para 1% ao invés de 3%.
mais de 48 milhões de reais, e tivemos um crédIto au- Suplementar apenas as linhas na Amazônia Legal.
torizado de 12 milhões. Não faz sentido mais suplementar linha. Pergunto

Então, quando o Sr. Govemador e os Prefeitos aos senboresJ:JUB_aqui estao..s~o ~.desejo_d_o con-
nos procuram e querem dinheiro do Profaa, o Briga- tribuinte, do usuário, suplementar linha de vÔo de
deiro Oliveira é obrigado a dizer que estamos com o Congonhas para Bauru, de Cong~nhas para Foz do
cofre cheio de dinheiro, mas não temos autorização Iguaçu, de Congonhas para Manngá etc. Nã? faz
para gastar, porque não temos o crédito correspon- sentido. Então, vamos suplementar apenas as linhas
dente. E não podemos repassar para os estados, dentro da Amazônia Legal. O valor da suplementação
nem para os municrpios. a ser cobrada será apenas 1%.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri- bordinação, como é que se faz a interligaçao do siste-
que) - Sr. Deputado Alberto Goldman. ma de transportes? Como é que se dá homogeneida-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. de ao sistema de transportes, porque as exposições
Presidente, Sr. Relator, Srs. Expositores, a primeira feitas sobre a vida interna da Infraero. a vida interna
questao diz respeito à relação entre os órgãos que do DAC - em parte é do nosso conhecimento, em par-
tratam da aviação civil com o Ministério. te evidentemente não - foram muito sugestivas, de-

Historicamente, no Brasil, temos o Departamen- monstrando a capacitação que temos nessa área. I:
to de Aviação Civil e a Infraero como éoncessionária. indiscutfvel, sentimos no dia-a-dia. A exposição só
ligados ao que era o Ministério da Aeronáutica. Hoje, nos fez dar mais segurança quanto a essa capacita-
não existe mais o Ministério da Aeronáutica, existe o ção, mas não é o que está sendo discutido agora.
Comando da Aeronáutica e o Ministério é o da Defe- Não estamos discutindo se vamos manter ou
sa. Parece-me que se antes já ficava muito claro que não estruturas que vão ter de tratar da aviação civil ou
era uma relação estranha, no Ministério dos Trans- da infra-estrutura portuária. Estamos discutindo como
portes sentimos isso. porque a todos os congressos a é que elas vão se enquadrar, como é que se encai-
que lamos, na hora de discutiraviação, transporte aé- xam no conjunto da reforma do setor de transportes
reo, tlnhamos de nos retirar da sala, porque não se que estamos discutindo no Pais. Essa é a questao.
tratava mais de Ministério dos Transportes; era do Mi- Vale tanto para a Agência, quanto para o DAC e para
nistério da Aeronáutica. a Infraere.

Agora, evidentemente, isso se expressa mais O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri-
claramente à medida em que hoje o DAC e a Infraero que) - Vamos começar, entao, pelo Presidente da
estão vinculados ao Ministério da Defesa; perde ab- Infraero.
solutamente esse sentido. Quanto a isso tenho uma O SR. EDUARDO BOGALHO PETTENGILL -
opinião formada, sujeita a criticas. Gostaria de ouvir a Caro Deputado, hoje a Infraero e o Departamento de
opinião dos ilustres expositores a respeito dessa Aviação Civil estão ligados diretamente ao Comando
questao. da Aeronáutica, como era ao Ministério da Aeronáuti-

O segundo ponto é que me parece que está em _ ca. Isso foi definido pela lei complementar que criou o
andamento a formação da Agência Nacional de Avia- Ministério da Defesa. A lei complementar que criou e
ção Civil. Tem-se ouvido o Governo falar sobre isso. extinguiu os Ministérios da Aeronáutica, Exército e
Temos um sistema de transporte que consideramos Marinha já definiu a autoridade aeronáutica. Hoje, a
único, tanto é que existe uma lei criando o Sistema Infraero está vinculada à autoridade aeronáutica.
Nacional de Viação, do qual o transporte aéreo civil Estou falando só da Infraero.
faz parte. Não poderia deixar de ser porque faz parte Com relação à formação da Agência Nacional
de um sistema de transporte; uma forma, um modal. de Transportes e Agência de Aviação Civil, desde que

Se mantivermos o que temos hoje, ou seja, a foi criado o Ministério da Aeronáutica há essa convi-
proposta do Governo. em que se tem uma Agência vência com o Ministério dos Transportes no que diz
Nacional de Transportes - talvez precise acrescentar respeito à aviação civil. I: uma perfeita harmonia.
não aéreos - e uma Agência Nacional de Aviação Ci- Sempre houve uma perfeita harmonia. Posso até fa-
vil, como é que se estabelecem as relaçOes, já que as lar aqui que o nosso sistema de transporte como um
agências são órgãos absolutamente autônomos, sem todo, realmente, teve dificuldades nesses últimos 10
nenhuma subordinação? Vlnculos. sim, porque têm anos. O único modal que nao teve problemas foi o aé-
uma autarquia, mas com absoluta autonomia finance- reo, não querendo menosprezar a atuação do Minis-
ira, administrativa, funcional, nem vinculação ao Pre- tério dos Transportes. Essa vinculação que temos
sidente da República. A vinculação é à lei. A lei é que com o Ministério da Aeronáutica, com os contratos in-
determina as normas. I: uma autarquia sem nenhuma ternacionais, com a legislação internacional deu-nos
vinculação. uma certa dose de desempenho que, infelizmente,

Então, se tivermos a Agência Nacional de não ocorreu com os outros modais.
Transportes, a Agência Nacional de Aviação Civil - Com relação à nossa atividade, aviação civil- ai
imagina-se também que terá o mesmo status, porque falo só da Infraere -, tivemos e temos uma convivên-
no novo modelo do estado brasileiro é assim -, como cia perfeitamente normal com o Ministério dos Trans-
é que farlamos essa vinculação, já que o transporte é portes. Nunca houve sobreposição, esse tipo de rela-
único? Poderemos fazer os vlnculos ao Ministérios cionamento, porque, como o Brigadeiro Oliveira teve
dos Transportes, sim, mas o vinculo, não havendo su- oportunidade de mostrar, o modal aviação civil é um



Então, qual é o problema? Estamos entregando
- e com muito orgulho o fazemos - a mais atualizada
aviaçêo de transporte aéreo no mundo talvez seja a
brasileira em termos de modernidade da frota. Vamos
agora para 2002 e até 2006 tirar de circulação no
mundo os aviões classe 727. Algum dos senhores
têm idéia de quantos 727 ainda voam nos Estados
Unidos? Só a Federal Express tem mais de 1,7 mil.
No Brasil, não temos nem notrcia. Acho que duas em
presas têm uma meia dúzia de 727.

Entao, a frota brasileira é extremamente moder
na. Estamos entregando, à hora que passarmos a
gestao da aviação civil para o Ministério da Defesa, a
melhor rede aeroportUária da América Latina. Ne
nhum pars na América Latina tem aeroporto que se
compare aos aeroportos brasileiros. Apenas dois par
ses têm dois aeroportos que poderiam ser compara
dos aos aeroportos brasileiros: Chile e Argentina.
Assim mesmo, convidaria os senhores para uma via
gem à Argentina com desembarque em Ezeiza em
um dia de tumulto de tráfego.

Embarca e desembarca usando ponte, não
toma chuva nem sol. Estamos com o nono aeroporto
no Brasil. Até alguns parses nórdicos e da Europa
perdem para o Brasil em matéria de infra-estrutura
aeroportuária. Estamos entregando um sistema de
transporte aéreo superofertado. Tão ofertado que as
nossas empresas estao em crise.

Mas a crise da aviaçêo civil não nasceu hoje.
Aqui nesta Casa, em 1957, estava aberta uma CPI
para analisar, avaliar a crise na aviaçao comercial
brasileira. É crclico. Pedir fusêo. Em 1960 pediram fu
são: só deixem duas no mercado interno e uma no
transporte aéreo internacional. E mais: pediam regu
lamentaçêo de tarifas.

O que temos de cuidar, Deputado, a minha idéia
é que temos de construir a estrutura que sobreviva a
todos nós. Que amanha não caia porque o tempera
mento de um ou outro não gostou daquela constru
çao, daquele constructo lógico. Ele quer diferente. Te
mos de fazer aquilo que sobreviva a todos nós e aqui
lo que é adequado à sociedade.

Hoje temos um empecilho de ordem legal para
que a Anac possa se juntar com a ANT. A lei comple
mentar tem, na hierarquia das leis, prioridade sobre a
lei ordinária. Então, a lei complementar manda que
esteja no Ministério da Defesa.

Dezembro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 60949

muito especrfico. Essa interligação com os outros mo- Comando do Estado-Maior foi: defina o problema e
dais se faz quase que como um corpo estranho; dois depois saia atrás da SOlUça0. Se você não tiver um
corpos estranhos que se inter-relacionam, por ele ser problema; por favor, não saia atrás de nenhuma solu-
muito especrfico. Essa é a visêo da Infraero nas duas çêo.
perguntas que o senhor me fez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri
que) - Brigadeiro Oliveira.

O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 
Deputado Alberto Goldman, a questão é bastante in
teressante. Espero não estar contra a posiçao do
meu Comandante da Aeronáutica; seguramente não
estarei. O Ministério da Aeronáutica contrariamente
ou o Comando da Aeronáutica contrariamente 
como muitas vezes é divulgado - nunca pretendemos
ter o privilégio de ficar com a aviaçao do transporte
aéreo, com a aviaçao civil dentro do Ministério.

Nascemos juntos. Aviação civil e militar em ab
soluta harmonia. Nunca houve dissensões maiores.
O questionamento se está correto ou não, diria o se
guinte. Não teria preferência nem pelo Ministério da
Defesa, nem pelo dos Transportes. Acho que o ade
quado é aquilo que for bom para a sociedade. Não é
porque o Pars tal tem isso ou aquilo que devemos se
guir. É o que for conveniente para a nossa administra
ção. É o que causar harmonia.

Parece-me que harmonia sempre existiu. Era
ainda jovem Major, participei de um grupo de trabalho
no Geipot, junto com o MIT, com o Professor Simp
son, o Professor Odoney(?), onde estudávamos a in
tegração do transporte no Brasil, e nunca senti que
houvesse distinção. Não faço distinçao entre estar
fardado e estar com a roupa civil. Somos todos brasi
leiros. Temos todos a mesma obrigaçao. Diria que ser
patriota não é privilégio de militar. Atender bem a soci
edade é uma obrigaçêo nossa, de todos os adminis
tradores, de todos as agências da administraçao;
apenas estabelecemos quais são as interveniências.

Procurei na minha exposiçao mostrar a comple
xidade do modal aéreo exclusivamente devido à natu
reza do instrumento que usamos e à associaçao à se
gurança que nem sempre nos outros modais de trans
porte é tao veemente com relação ao seu trato.

Se tivéssemos de entregara aviação civil para o
Ministério dos Transportes ou à Agência Nacional de
Transportes, seguramente, se essa é a conveniência
para a sociedade, estou absolutamente certo de que
meu Comandante aprovaria da mesma forma que
aprova para o Ministério da Defesa.

Vejo que essa integração dos modais de trans
porte- não necessariamente, às vezes arrumamos

, SOlUça0 sem saber qual é o problema. A primeira coi
e sa que me ensinaram na Aeronáutica, na Escola de
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O Brigadeiro Oliveira, apesar de nem sempre ter massa interligados pelo mesmo sistema de planeja-
sido assim, é muito disciplinado. Então, determinou mento, até porque, nesse caso, ainda existe a condi-
que é para ser feito lá. O nosso grupo de trabalho pre- ção de que o espectro de freqUência seja um só, por-
parou tudo e entregou ao Ministro da Defesa de acor- tanto, não há como dividir a administração do espec-
do com o que determina a lei que foi aprovada aqui tro de freqUência.
nesta Casa. No caso dos transportes, não há essa questão

Concordo com o Pettengill. Nunca tivemos ne- técnica envolvida, mas há outra questão técnica, que
nhuma dificuldade de coordenar com o Ministério dos é o próprio sistema, um sistema de vias, de rótulas e
Transportes todas as atividades de integração dos de nós. E um desses nós ou uma dessas vias é a ae-
modais. Acho que isso tem de ser feito sistemicamen- roviária. E não me parece lógico que seja feito todo o
te. É como o nosso organismo, cada parte coopera planejamento do sistema de transporte de cargas e
com o seu talento, com a sua excelência. Não vejo di- passageiros do Pais - não estou falando do aspecto
ficuldades, inclusive em razão de ter a aviação militar, militar, essa é outra história - e não se tenha como,
que continua voando e que também é um segmento imediatamente, incluiro sistema aeroviário nesse pla-
importante dentro desse setor e vai ter de acertar com nejamento.
a ANAC e a ANT todos os aspectos que forem co- Essa questão não está resolvida para mim. Não
muns. Não vejo problema, não vejo. tenho solução para eta, mas estou procurando, vendo

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Henri- se alguém me ajuda.
que) - Com a palavra o Deputado Alberto Goldman. O SR. PRESIDENTE (Deputado João Hemi-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. que) - Brigadeiro Eduardo Pettengill, V. S8 deseja te-
Presidente, o problema é buscar solução. Para mim o cer alguma consideração?
problema é muito claro. O problema é que temos de O SR. EDUARDO BOGALHO PETTENGILL -
ter um sistema de planejamento de transportes de Nobre Deputado, agora, por exemplo, estamos fa-
cargas e de passageiros. Trata-se de um só sistema, zendo o planejamento multianual, que seria os PPA.
cujo planejamento, a ser estabelecido pela ANT, inclui Esses PPA foram baseados num estudo sobre os eixos
os sistemas rodoviário, ferroviário, hidroviário, enfim, de desenvolvimento do Pais, que estão definindo o pla-
de todos os modais, além de um sistema de portos, nejamento de todos esses modais, não só de transpor-
que são rótulas desse sistema, sendo que uma das tes, mas também de todo o sistema de desenvolvimento.
rótulas, uma das partes desse sistema, que é o siste- A esse respeito, creio que o Presidente Fernan-
ma aeroviário, não faz parte desse planejamento, faz do Henrique Cardoso foi muito feliz ao apresentar
parte de um outro. esse eixo de desenvolvimento - é experiência nova

Não se trata de discutir, porque as pessoas po- em termos de planejamento governamental -, esse
dem sentar-se à mesa e discutir entre si. Não é essa a PPA que hoje está no Congresso Nacional, para ser
questão. São duas entidades absolutamente inde- discutido, melhorado e aprovado. Ele é o grande fator
pendentes, que não têm vinculação e não têm depen- de macroplanejamento, que nos permite vislumbrar
dência. Como resolver a questão de um planejamen- nesse pequeno segmento, que envolve maior desen-
to que tem de ser definido de forma centralizada? volvimento, a dificuldade que V. Ex'" estão encontran-
Esse planejamento tem de ser centralizado, tem de do, ou seja, o macroplanejamento de transportes. O
valer para todos, não para apenas um setor, para al- Governo e o Congresso Nacional traçarão essa politi-
guns modais. Não tem sentido um tipo de planeja- ca de desenvolvimento, incluido o pequeno segmen-
mento para uns modais e outro tipo de planejamento to dos transportes. E no PPA, que está sendo avalia-
para outros modais. do pelo Congresso, está perfeitamente definido o pla-

Essa questão não está resolvida. Poderia estar nejamento para o segmento dos transportes nos pró-
resolvida enquanto havia no Pais o sistema de depar- ximos quatro anos.
tamentos, todos vinculados a um Ministério, todos de- Então, a dificuldade de planejamento central está
pendentes do Presidente. Poder-se-ia até montar um sendo contomada não só quanto aos transportes, mas
órgão de supraplanejamento que o fizesse. No siste- também em todos os sistemas de desenvolvimento.
ma em que estamos hoje, cheio de reformulaçOes, é Todo o empenho governamental em promover o desen-
dificil proceder assim. volvimento está centralizado no PPA. a que todas as

A mesma coisa vale para a Lei Geral de Teleco- agências terão obrigatoriamente de obedecer, a
municaçOes. Estamos prevendo um sistema de tele- exemplo do Banco Central, que, mesmo sendo enti-
comunicações e um sistema de comunicação de dade individualista, tem de obedecer à porrtica econO-



COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

O Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
Presidente desta Comissão, fez a seguinte

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Deputado LUCIANO PIZZATTO, VICe-Presidente
desta Comissão, no exercício da presidência, fez o seguinte

Distribuição nR 28199
Em 8 de dezembro de 1999
Ao Deputado RONALDO VASCONCELLOS
Projeto de Decreto Legislativo n2 366/99 - Da

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal - que "Aprova o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo para a Conservação da Fauna Aquática nos
Cursos dos Rios Limítrofes, celebrado entre Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Paraguai, em Brasília, em 19 de maio de
1999".

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Presidente desta Comissão, Deputado ALOI
ZIO MERCADANTE, fez a seguinte

Distribuição nR 17199

Em 8 de dezembro de 1999

Ao Deputado JOÃO FASSARELLA
Projeto de Lei n2 2.025/99 - Do Sr. Pedro Celso

- que "destina cinco por cento do lucro operacional
das empresas que especifica para o financiamento de
obra cinematográfica brasileira de produção indepen
dente e dá outras providências".

Ao Deputado JOSÉ MACHADO
Projeto de Lei n2 32-A/99 - Do Sr. Paulo Rocha

que "cria o balanço social para as empresas que men
ciona e dá outras providências".

Ao Deputado MUCIO SÁ
Projeto de Lei nº 2.052/99 - Do Sr. Francistônio

Pinto - que "dispõe sobre a marcação e a rotulagem
dos produtos brasileiros destinados à exportação".

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
José Umberto Almeida, Secretário.
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mica do Governo. O mesmo se dará com todas as mos os representantes do setor de transporte ferro-
agências independentes, que terão de obedecer à viário.
sua lei de criação e ao planejamento a ser aprovado Está encerrada a reunião.
pelo Congresso Nacional.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Hen
rique) - Creio que esse assunto trazido à baila pelo
Deputado Alberto Goldman terá grande repercussão
no âmbito desta Comissão Especial.

Conclui-se na sexta-feira o prazo para apresen
tação de emendas, após o qual o Relator começará o
trabalho de adequação das sugestões ao projeto de
lei que recebemos. Creio eu que serão apresentadas
várias emendas, senhores expositores, salvo engano,
propondo que a Agência Nacional de Transportes in
corpore o transporte aéreo de passageiros.

Não me deterei sobre o mérito dessa questão,
até porque há razões em ambas as partes. Se preciso
for, quando estivermos em outra fase, espero dispor
de V. S.., para algum esclarecimento.

Nesta reunião - que, a exemplo das demais, foi
gravada, para posterior análise e, assim, melhor ser
vir ao trabalho do Relator -, tivemos oportunidade de
ouvir exposições muito precisas, tanto do Presidente
da Infraero quanto do Diretor-Geral do DAC, a respei
to do funcionamento desses dois órgãos. Conforme
ressaltou o Deputado Alberto Goldman, ficou muito
claro que tais órgãos trabalham de forma apropriada
e exemplar, não só para o País, mas também para os
outros países.

A questão que aqui se debaterá de forma mais
efetiva, entretanto, será sem dúvida alguma a inclu
são ou não do modal transportes aéreos na Agência
Nacional de Transportes.

Agradeço sobremaneira a V. S" a gentileza de
terem aceitado o convite desta Presidência e desta
Relatoria, permitindo que ouvíssemos aqui excelen
tes exposições a respeito do DAC e da Infraero, bem
como a opinião extremamente abalizada do Brigadei
ro Oliveira, no que se refere à questão suscitada pelo
Deputado Alberto Goldman e que, sem dúvida algu
ma, será uma das preocupações do Relator na elabo
ração do seu trabalho.

Agradeço muito, em nome de todos os membros
desta Comissão, ao Brigadeiro Oliveira e ao Brigadei
ro Pettengill a presença nesta reunião.

Nada mais havendo a tratar, agradecendo a pre
sença de todos, declaro encerrados os trabalhos, an
tes convocando reunião para a próxima terça-feira,
dia 14 de dezembro, às 14h30min., quando recebere-



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administraçao e
Serviço Público, a seguinte

Distribuição n° 39199

Em 8 de dezembro de 1999

Ao Deputado PEDRO CORRt=A
Projeto de Lei nO 1.916/99 - Do Senado Federal

(PLS n° 203/99) - que "acrescenta § 3° ao art. 643 da
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Distribuição nO 21199 Consolidaçao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Em 8 de dezembro de 1999 Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".

Sala das Comissão, 8 de dezembro de 1999. -
Ao Deputado JAIR BOLSONARO Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.
Mensagem n° 229/99 - Do Poder Executivo -

que "submete à consideraçao do Congresso Nacional COMISSÃO ESPECIAL
o texto do Acordo Multilateral de Seguridade Social Destinada a proferir parecer à proposta de
do Mercado Comum do Sul e seu Regulamento Admi- Emenda à Constituiçao nO 294, de 1995, do Deputado
nistrativo, celebrado em Motevidéu, em 15 de dezem- Sérgio Barcellos e outros, que "dá nova redaçao ao
bro de 1997". parágrafo primeiro do artigo 54 do Ato das Disposi-

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999 ç6es Constitucionais Transitórias" (Batalha0 Suez).
Walbia Lóra, Secretária O Deputado Iberê Ferreira, Presidente desta

Comissão, fez a seguinte

Distribuição nO 1199

Em 8 de dezembro de 1999

Ao Senhor Deputado JORGE WILSON
Proposta de Emenda à Constituiçao nO

294-Al95, do Senhor Deputado Sérgio Barcellos e ou
tros, que "dá nova redaçao ao parágrafo primeiro do
artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 1999. 
Francisco da Silva Lopes Filho, Secretário.
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...- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO -....

Roraima
Airton Cascavel ••••......•.•.... PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá ..•...•..•.••...•...•... PPB
El ton Rohnel t ••••..•...•..••..•• PFL
Francisco Rodrigues .•.....•..... PFL
Luciano Castro .•.•.....•..••...• PFL
Luis Barhosa .••.•••.••..•..••.•• PFL
Robério Araújo ..•......•..•...•. PL

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço ...••.•.•.•.•.....•. PSDB
Dr. Benedito Dias .••......•..•.. PPB
Eduardo Seabra ••...•..••••.•.••• PTB
Evandro Milhomen .....•.•.......• PSB
Fátima Pelaes .•.•..•...•.....•.. PSDB
Jurandil Juarez •.•.•.•.••.•••••. PMDB
Sérgio Barcellos ...•....•....•.. PFL

Pará
Anivaldo Vale •••••••••.•••.•..•• PSDB
Babá .•••..••••......••......•... PT
Deusdeth Pantoj a .......•........ PFL
Elcione Barbalho .•..•.....•..... PMDB
Gerson Peres .....•••............ PPB
Giovanni Queiroz •.•...•••••..... PDT
Jorge Costa •.•....•••..••••..•.. PMDB
José Priante •••••••..••••..••..• PMDB
Josué Bengtson•..••.••.•••.••••. PTB
Nicias Ribeiro •.•.•••..•.•.•••.. PSDB
Nilson Pinto ...••.•.••...••..••• PSDB
Paulo Rocha ••••...••..•.•....•.• PT
Raimundo Santos ..•....•••..••.•. PFL
Renildo Leal •••••••.•.••.••••.•• PTB
Valdir Ganzer ..••••..•.•.••..•.• PT
Vic Pires Franco ...•...••.••..•. PFL
Zenaldo Coutinho ••.•...•...•.... PSDB

Amazonas
Arthur Virgilio ••.•...•••..•..•. PSDB
Atila Lins ••••.•••.••..••••••••• PFL
Francisco Garcia ..••.•••....•.•. PFL
José Melo •..•..•....••..•....•.• PFL
Luiz Fernando •••..•..•••.••••.•• PPB
Pauderney Avelino ..••.•.....••.. PFL
Silas Câmara •.••....••.•..•••.•. PTB
Vanessa Grazziotin .•.••••••••••• PCdoB

Rond8nia
Agnaldo Muniz .•••..••..•..•..••. PDT
Confúcio Moura •....•...•...•.•.• PMDB
Euripedes Miranda .•...•••.••..•. PDT
Expedito Júnior .•••••••.•••...•. PFL
Marinha Raupp ••••••••••.•.•••••. PSDB
Nilton Capixaba ••.•.•.•..••.•.•. PTB
Oscar Andrade ••.•..••••.••••.•.. PFL
Sérgio Carvalho ••••••.••••••.•.• PSDB

Acre

Ildefonço Cordeiro .••........... PFL
João Tota .•.•.•.•............•.• PPB
José Aleksandro PFL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso ..•....•.....•...•. PT
Nilson Mourão .......•........... PT
Sérgio Barros •..•...•...•....... PSDB
Zila Bezerra ••.•.•..•.•••.••.•.• PFL

Tocantins
Antônio Jorge ........•.......... PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior ..•..........•..... PMDB
Igor Avelino ................•... PMDB
João Ribeiro .•••.••.•...•....... PFL
Osvaldo Reis ...•..•.....•...•... PMDB
Pastor Arnarildo •..•.....•....... PPB
Paulo Mourão ...•.......••.•....• PSDB

Maranhão
Albérico Filho ...•..........•... PMDB
Antonio Joaquim Araújo •..•....•• PPB
Cesar Bandeira .•................ PFL
Costa Ferreira ....•....•........ PFL
Eliseu Moura ............•....... PPB
Francisco Coelho •............... PFL
Gastão Vieira .••....•...•....... PMDB
João Castelo ....•....••.•.•...•• PSDB
José Antonio •.........••.•....•. PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira .••.•..••.•••..•..• PDT
Nice Lobão •.......•............. PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes "•..•..•... PFL
Pedro Novais ••..•.•..••.••.•..•. PMDB
Remi Trinta .......•............. PST
Roberto Rocha .......•.•...•..... PSDB
Sebastião Madeira .•....•..•••..• PSDB

Ceará
Adolfo Marinho .....•.....•..•... PSDB
Almeida de Jesus •..••........... PL
Aníbal Gomes ..................•• PMDB
Antonio Cambraia •............... PSDB
Arnon Bezerra•.••..••.•...•...•• PSDB
Chiquinho Feitosa•.....•...••.•. PSDB
Eunicio Oliveira ••• ~ ..•...•.•.•• PMDB
Inácio Arruda ..••.•..••••••••••• PCdoB
José Linhares •..•.••••.••••.•••• PPB
José Pimentel PT
Léo Alcântara ..•......•......... PSDB
Manoel Salviano ...........•..... PSDB
Marcelo Teixeira ••..•......•.... PMDB
Moroni Torgan .••.•.•.••..•..•••. PFL
Nelson otoch ••..•.•••.••.••.•.•• PSDB
Pinheiro Landim....••........... PMDB
Raimundo Gomes de Matos •••••...• PSDB
Roberto Pessoa ••••.••..•.•••..•. PFt
Rommel Feij6 .......•............ PSDB



Sérgio Novais •......•.•.••.•.••• PSB
Ubiratan Aguiar •....•.•...••.••. PSDB
Vicente Arruda ...•........•.••.• PSDB

Piauí
Átila Lira •••.••.•••••...•.••... PSDB
B. Sá .••....•............•...... PSDB
Ciro Nogueira .....•........•.•.. PFL
Gessivaldo Isaias •••.•••••...••• PMDB
Heráclito Fortes .....•••.•..•••• PFL
João Henrique •.•.....••..•.•.••. PMDB
Mussa Demes ..•.••.........••...• PFL
Paes Landim••.••......•..••••..• PFL
Themístocles Sampaio .....•..•.•• PMDB
Wellington Dias •...•.•.•••••••.. PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina .............•...... PMDB
Betinho Rosado ...••...•......•.. PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira ...•.....•........ PPB
Laire Rosado •••.••••••••••.•••.. PMDB
Lavoisier Maia••.•....•.....••.• PFL
Múcio Sá •...•.•..•••.••..•....•. PMDB
Ney Lopes ......•..•.......••.... PFL

Paraíba
Adauto Pereira••.....••.••...... PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda ..••••.•••...••.. PT
Carlos Dunga ..•....••........... PMDB
Damião Feliciano ••••.•.•••.•••.• PMDB
Domiciano Cabral ..........•.•.•• PMDB
Efraim Morais •................•• PFL
Enivaldo Ribeiro ..••............ PPB
Inaldo Leitão .•••.••.••••.••••.• PSDB
Marcondes Gadelha .•..••.•••••••• PFL
Ricardo Rique ....••.••••.....••• PSDB
Wilson Braga.•.•.....•..•....... PFL

Pernambuco
Antônio Geraldo ••••••••••••••.•. PFL
Armando Monteiro .•••.•••.•••.••• PMDB
Carlos Batata•...•...•••.••.••.. PSDB
Clementino Coelho •.......•...... PPS
Dj alma 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 ••••••••.••.••••• PST

, Osvaldo Coelho .•..........• "'.· ... PFL

Pedro Corrêa .•..•.•.•..••••••••• PPB
Pedro Eugênio ..••••..••.•••••••• PPS
Ricardo Fiuza ..••...•••....•..•. PFL
Salatiel Carvalho .•.•••.••••.••• PMDB
Sérgio Guerra ••.•••••••••••••••• PSDB
Severino Cavalcanti .•••••••••••• PPB

Alagoas
Albérico Cordeiro •..•••••••••••• PTB
Augusto Farias .•.••..•••••••.••• PPB
Givaldo Carimbão •••.•••••••••.•• PSB
Helenildo Ribeiro •.•.....•••••.. PSDB
João Caldas •..••••.•••••.•••.••. PL
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
Euj ácio 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 Juníor ••••..•••••• PPB
Jorge Khoury••••••••••••.••••••• PFL
José Carlos Aleluia ••••••••••••• PFL
José Lourenço ••••••••••••••••••• PFL
José Rocha•.•..••••••••••••••••• PFL
José Ronaldo •••.••.••.•••••••••• PFL
Jutahy Junior •••••.••••••••.•.•• PSDB
Leur Lomanto •••••••••••••••••••• PFL
Lui z Moreira •••••••••••••••••••• PFL
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 ..•...••.••.......•• P5DB
Aécio Neves ••••.•••••••••••••••• PSDB
Antônio do Valle •.•.••.•••••.•.• PMDB
Aracely de Paula •..••••••••...•• PFL
Bonifácio de Andrada •....••••... PSDB
Cabo Júlio .....•..••..........•. PL
Carlos Melles •••••••••••••••...• PFL
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 Martins .........••.••••••• PFL
João Fassarella•••..•••••••••••• PT
João Magalhães •••••••••••••••••• PMDB
João Magno .•....••••••.•••••••.. PT
José Militão ••••.•••••••••••••.• PSDB
Júlio Delgado .•...••.•.••••..••. PMDB
Lael yarella ••••••••••.••..•...• PFL
Lincoln Portela .•.•••••••••••••• PST
Márcio Reinaldo Moreira ••••••••• PPB
Marcos Lima ....•••..••••.••••••. PMDB
Maria do Carmo Lara ..........••.PT
Maria Elvira •.•...••••.••••••••• PMDB
Mário de Oliveira•••••..•......• PMDB
Narcio Rodrigues ••.•..........•• PSDB
Nilmário Miranda .••..•.•.•.••.•• PT
Odelmo Leão ••••••••••••••••••••• PPB
Olímpio Pires ••.••..••••.••..•.. PDT
Osmânio Pereira .•.•.....••••••.. PMDB
Paulo Delgado ..•••.•.••••.••.•.• PT
Philemon Rodrigues ••••.•••...••• PMDB
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 •••..•...••••.... P8DB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde ••••••••••••.•••• PPB
Aldir Cabral ••............•..•.. PFL
Alexandre Santos .•••••.•........ PSDB
Almerinda de Carvalho ....•....•• PFL
Antonio Carlos Biscaia .....•••.. PT
Arolde de Oliveira•••........••• PFL
Ayrton Xerêz ....•.........••••.• PPS
Bispo Rodrigues .•••.•••••••••... PL
Carlos Santana..............•..• PT
Celso Jacob •.••.•...•••••••••.•• PDT
Coronel Garcia ...........•....•. PSDB
Dino Fernandes .•...•......•....• PSDB
Dr. Heleno ....•....•••..•....... PSDB
Eber Silva ....••...•••••.••••••• PDT
Eduardo Paes •••••..•••••••••.••. PTB
Eurico Miranda ••.•..•••..••.•.•• PPB
Fernando Gabeira •............... PV
Fernando Gonçalves ••••••.••.•..• PTB
Francisco Silva •.••••••••••••••• PST
Iédio Rosa •••••••.•••.•••••••••• PMDB
Jair Bolsonaro ......•.....•..... PPB
Jandira Feghali ........•.....•.. PCdoB
João Mendes .............•......• PMDB
Jorge Wilson.....•..•..•.•••.... PMDB
José Carlos Coutinho .........•.. PFL
Laura Carneiro ••••••••••••••.••. PFL
Luís Eduardo ••..••.••.•••••••••• PDT
Luiz Ribeíro •..•..•••.••.•••.•.. PSDB
Luiz Salomão ..••..••••••••.•.... PDT
Luiz Sérgio; .•...•...•.•....•... PT
Mareio Fortes ..•.•.••.•••..••••• PSDB
Mattos Nascimento .•••••••••••••• PMDB
Mil.tbn Temer ••.••....••••••...•• PT
Miriam Reid....•................ PDT
Miro Teixeira ..••.•.•....••••••• PDT
Pastor Valdeci Paiva ••••.•••••.• PST
Paulo Baltazar ..•....•.........• PSB



Paulo Feijó ••••.•••••••••••••••• PSDB
Ricardo Maranhão •••••••••••••••• PSB
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
Bispo Wanderval. ...••.•..•...•.. PL
Celso Giglio ......•..•..•.•.•••• PTB
Celso Russomanno ....••••.•...••• PPB
Clovis volpi ••...••••••.••.•.••. ~~Dtl
Corauci Sobrinho .....•...•...... PFL
Cunha Bueno ...•.••.•••••.••.•••• PPB
De Velasco .••..••.•••...•••••.•• PST
Delfim Netto ..••.........•.•..•• PPB
Dr. Evilásio ..•...•......•...•.. PSB
Dr. Hélio •..••.••••••••••••••••• PDT
Duilio Pisaneschi •••..••.••••••• PTB
Edinho Araúj o •..•..•••.••....••• PPS
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 Genoíno ....•..•••....••.••. PT
José índio •......••....••• ~ •..• ~. PMDB
José Machado .....••••...•.. '..••• PT
José Roberto Batochio .•. ~ .•..•.. PDT
Julio Semeghin:j. PSDB
Lamartine PoseJ.la .••••••••••" ••• PMDB
Luiz Antonio FlE:ury.•.•..••..•.•. PTB
Luiza.Erundina •.••••••••• ,. ~ ••.••• PSB
Maluly. Netto .• '.' PFL
Marçe10 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 •••••.......•..•... PSDB
Zulaiê Cobra ..........•..•.•.••• PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro ..•••.•...•••... PFL
Lino Rossi ....••.....••.•••.•••• PSDB
Murilo Domingos .....••..••...... PTB
Pedro Henry•.••••••••••••••..••. PSDB
Ricarte de Freitas •..••.....•••. PSDB
Teté Bezerra•..••..•.•........•. PMDB
Welinton Fagundes ••.•.......•... PSDB
Wilson Santos ••.••.•••.•...••.•• PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz ..••....•..•....•• PCdoB
Alberto Fraga ••..•..••..•..•.•.• PMDB
Geraldo Magela ••••.••..•..•...•. PT
Jorge Pinheiro ••••••..•.•••••••• PMDB
Maria Abadia ..•••••......•.....• PSDB
Paulp .Octávio .••.• : .•........... PFL
PedroCelso ......• ~ ...........•. PT
Ricardo Noronha •.••.•.•••.••..•• PMDB

Goiás
Barbosa Neto .•.........•.•..••.. PMDB
Euü';i. Morais •••..•••..••.•.•••.• PMDB
Geovan'Freitas ••••••••••••.••••• PMDB
Jovair Arantes .. ~ .•.•.... : ..•••. PSDB .
Juquinha ..•..•...•.....•........ PSDB
Lidia Quinan•......•••. ·~ •..••••• PSDB
Lúcia Vânia ..• '•••••.•..•.•..•..• PSDB
Luiz Bittencourt ••.•..•. ~~ ••••.• PMDB
Nair XavierLobo .•••..•• ~~ •••.•• PMDB
Norberto·Teixeira ~ ••... PMDB
Pedro Canedo~ •••••••••.••••••••. PSDB
Pedro Chaves •• ~ •• '.' • ~ .•.••••••••• PMDB
Pedro Wilso~.• : ••. :.~ .••. : •..•• ~PT



Roberto Balestra ..••.••••••..... PPB
Ronaldo Caiado •••••••..••..••.•• PFL
Vilmar Rocha •...•.....••••...•.. PFL
Zé Gomes da Rocha ••••......•••.• PMDB

Mato Gro.so 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 .•........•.•••.... PFL
Alex Canziani ...•............... PSDB
Basílio Villani ...•.........•.•. PSDB
Chico da Princesa •••••.•..••..•• PSDB
Dilceu Sperafico .......•.• ~ .•... PPB
Dr. Rosinha ...••...•..•..••.••.. PT
Flávio Arns .•................... PSDB
Gustavo Fruet ...•.............•. PMDB
Hermes Parcianello ....•.•.•..... PMDB
Iris Simões ••...•........••...•. PTB
Ivanio Guerra .•.••••••..•....... PFL
José Borba ....................•. PMDB
José Carlos Martinez •••.•••...•. PTB
José Janene ••..•.••••..•...•..•• PPB
Luciano Pizzatto .•............•. PFL
Luiz Carlos Hauly....•.......... PSDB
Márcio Matos ••.•.••........••••. PT
Max Rosenmann ••..••......•••.••• PSDB
Moacir Micheletto .•..•..•••..... PMDB
Nelson I>feuL"eL" ••••••••••••••••••• PPB
Odilio Balbinotti •..•..•...•••.. PSDB
Oliveira Filho ..••••••••..•..••• PPB
Osmar Serraglio ••••••..•........ PMDB
Padre Roque ..•.•............•..• PT
Ricardo Barros •••••.......•..... PPB
Rubens Bueno •••••••••••......... PPS
Santos Filho .•.•.••••.•••....... PFL
Werner wanderer ••••• ~ •.••....... PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis •••.•. PFL
Carlito Merss •••••••••••••••..•. PT
Edinho Bez ••••••••.•••••••••.... PMDB
Edison Andrino •••••••••••••..... PMDB
Fernando Coruja ••••••••••••....• PDT
Gervásio Silva •••••••••••••••••• PFL
Hugo Biehl •••••.••..•••••.•.•••• PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti ...•.....•.•.•.•• PPB
José Carlos Vieira •••••••••••••• PFL
Luci Choinacki .........•..•..•.. PT

Pedro Bittencourt ..•••...••••••. PFL
Raimundo Colombo •.••••••..••••.. PFL
Renato Vianna•.••••••.•••••••.•. PMDB
Serafim Venzon .•••..........••.• PDT
Vicente Caropreso ••••••.••..•••• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto .....••.•••..•.••..•. PT
Airton Dípp ••••••••••...••.••••• PDT
Alceu Collares ••••.•...•.••••••• PDT
Augusto Nardes ..•..•••••••.•••.• PPB
Caio Riela ..•••.••••.••.•.•...•• PTB
Cezar Schirmer •••••.•••••..••••••PMDB
Darcísio Perondi ..•.•.•.••...•.. PMDB
Enio Bacci ....••••••••...••••..• PDT
Esther Grossi ••••....•.......... PT
Fernando Marroni ..••............ PT
Fetter Júnior ••••.........••.... PPB
Germano Rigotto ............•.... PMDB
Henrique Fontana .....•....•..... PT
Júlio Redecker ••.•••••••...•.••. PPB
Luis Carlos Heinze ..•......•.•.. PPB
Luiz Mainardi ..•••.•.•.••••••... PT
Marcos Rolim....•...•.•......... PT
Mendes Ribeiro Filho ...•..•...•. PMDB
Nelson Marchezan••••........•••. PSDB
Nelson Proença ..••••.•........•. PMDB
Osvaldo Biolchi •••.•......••.••. PMDB
Paulo José Gouvêa .....•••....•.. PL
Paulo Paim•••.•..•.••.••••.••••• PT
Pompeo de Mattos ....••...•.•..•• PDT
Roberto Argenta .•..•........•... PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst .••...•.....•..•.••.• PPB
Valdeci Oliveíra ...•.•••.••.•..• PT
Wa1dir SctJmidt ••....•.•.••.•••.• J:'MDB
Waldomiro Fioravante •..........• PT
Yeda Crusius •••••.•••••.••••...• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLITICA RURAL

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
20 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSOB)
3° Vice-Presidente: AntOnio Jorge (PFL)
Tltul.....

Suplentes

Ary Kara
Francisco Silva
Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Átila Lira
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Freire Júnior
GastA0 Vreira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José [ndio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PFL

PT

POT

PPB

PTS

PSOS

PMOB

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSOB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
20 Vice-Presidente: Lamartine PoseUa (PMOB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Tltul.res

Iris Simões
Lino Rossi (PSOB)
Silas Camara

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSOB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

FrancistOnio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamamne Poselia
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro lrujo
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz 'Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Agnaldo Muniz
Or. Hélio
Eurrpedes Miranda

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson PeUegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paudemey Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Suplentes

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervésio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeg~ini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
FetterJúnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

POT

PPB

PTB

PSOB

PMOB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PedoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odfllo Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Adio Pretto
Geraldo SimOes
Joio Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo lsaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abelardo Lupion
AntOnio Jorge (PTB)
Carlos MeUes
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

João Caldas
Luiz Dantas

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba



Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues . Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Suplentes

Fax: 318-2146

Duilio Pisaneschi

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Fernando Coruja

Alberto Goldmann
Aloizio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Roberto Jefferson

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PFL

PT

PTB

POT

PSOB

PMOB

POT

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Mussa Demes (PFL)

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Eunicio Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
20 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Regis Cavalcante (PPS)

Badu Picanço
Murila Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Fernando Zuppo

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3° Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis Atila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luis Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMOB
Freire Júnior AntOnio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB)- Henrique Eduardo Alves
José Indio-- Pedro lrujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themistocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Anivaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Welinton Fagundes Odilio Balbinotti
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra .1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoino
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes·

PTB
Caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Suplentes

De Velasco

Fax: 318-2170

Chico da Princesa

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

AJex Canziani
Antonio Cambraia

Udia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Airton Dipp

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB

PFL

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
1 vaga

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
2" Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Ana Catarina
AntOnio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osva/(jo Coelho (PFL)

,Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

Remi Trinta

. Suplentes

Jaime Martins
Laura Carneiro

Roland Lavigne
Zila Bezerra

1 vaga

Elcione Barbalho'
4 vagas Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Rubem Medina

'PMOB

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

PFL

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2" Vice-Presidente: Celso Giglió (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos Zila Bezerra

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abilio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSOB'
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Dino Fernandes Cartos Mosconi
Or. Heleno José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Iara Bernardi João Coser
Márcio Matos Nilmário Miranda
Professor Luizinho Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-e
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

1 vaga

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (POT)
Titulares



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agneto Queiroz .Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
20 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
3° Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luis Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
GastA0 Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Femandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória
Silvio Torres

Caio Riela
Iris Simões

Suplentes

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Jl1lio Redecker

Luis Carlos Heinze

AntOnio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln PorteJa (PST)
Nice Lobão

PauderneyAvelino
Pedro Bittencourt

PFL

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

Evilásio Farias
1vaga

PPB

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

Luiz Salomão

Basilio VílJani (PSDB)
Félix Mendonça

PSDB

PT

PTB

Titulares

Fetter Jl1nior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

CarlitoMerss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

PFL
Belinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

JoséAleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB) '.

PMDB

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11. Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
EdinhoBez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

COMISSÃO DE FISCALIZAÇAo
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1° Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
20 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Tltul.....

Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Suplentes

Luiz Dantas

Fernando Gabeira (PV)
PPS

1 vaga

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISsAo DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Eduardo Seabra (PTB)



Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Titulares

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Bloco (PL, PST, PUN, PSD, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Suplentes

1 vaga

Haroldo Lima

Nilton Capixaba

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivania Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan,
Wilson Braga

2 vagas

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

PPB

PMDB

PTB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Darelsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva' Felipe
Teté Bezerra

Presidente: Alceu Collares (PDn
1°Vice-Presidente: Enio Bacci (PDn
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 48g feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMiLIA

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (pSn
Ursicino Queiroz .

PFL

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes

Ollmpio Pires

Ricardo Maranhão

Albérico Cordeiro

Suplentes

Fernando Zuppo

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa

Dr. Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Regis Cavalcante (PPS)

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PUDB

Max Mauro

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Serafim Venzon

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feij6

PFL
Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Atceste Almeida
Anlbal Gomes
Marcos Lima
Salatie/ Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Paulo Feij6
Sérgio Guerra

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro'
1 vaga

PMDB

PSDB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Cilmara

Ricardo Rique.
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
, 1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis'

Virgllío Guimarães (PT)
". 2 vagas·

'-', .'

Luiz Sérgio
Romel Al'lizio' (PPB) ,

Walter·Pinheíro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lldia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Oaropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Aleione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSOB

PT

PPB

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feij6

Saulo Pedrosa .

jair Meneguelli
João Fassarella
.Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Antonio J,oaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

Djalma Paes Agnelo Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Remi Trinta Almeida de Jesus

Eduardo Campos Luiza Erundina
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (pn Cabo Júlio 1 vaga

Suplentes

Basilio Villani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feij6
Ricarte de Freitas

Sérgio Reis
Vittorio Medioli

Barbosa Neto
Carlos Dunga

FrancistOnio Pinto
Gessivaldo Isaias

Jorge Costa
Múcio Sá

Osvaldo Reis
Wilson Santos

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
AntOnio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Cemes

Paulo Braga
Rubem Medina

PSOB

PFL

PMOB

José Bo.rba (PMDB)

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTS
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Luis Eduardo (S. Part.) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
10Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
20 Vice-Presidente: Mário Negromon~ (PSDB)
30 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo (PPS)
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira

Aloizio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Neuton Lima (PFL)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres

AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Or. Hélio
Serafim Venzon

POT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

PFL
José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro João Ribeiro
Luciano Castro (S.Part.) Robson Tuma
Medeiros Rodrigo Maia (PTB)
Wilson Braga Roland Lavigne
1 vaga 1 vaga

PMOB
Laire Rosado Eunicio Oliveira
Pedro Celso (pn Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSOB
Alex Canziani Arthur Virgflio
Alexandre Santos José Militão
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Marcio Fortes
Pedro Henry 1 vaga

PT
Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa João Tota

PTB
Eduardo Paes Luiz Antonio Fleury

POT
Vivaldo Barbosa Euripedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: Eloizio Neves Guimarães
Local: Anexo li. Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1°Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
20Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
30 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

Magno Malta
Renilto Leal

Alceu Coltares
Enio Bacei

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li
Telefones: 318-6987/69901700417007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



COMISSÃO DA AMAZÔNIA'
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, .

Presidente: Josué Beng~on (PTB)
1° Vice-Presidente: Niltori Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3D Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

PT

PPB

PMOB
Alberto Fraga João Magalhães
Damião Feliciano Jorge Pinheiro
Edison Andrino José Chaves
Elcione Barbalho Laire Rosado
João Herrmann Neto (PPS) Maria Elvira
Jorge Wilson zaire Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Synval Guazzel/i 2 vagas
1 vaga

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio Augusto Franco
Arnon Bezerra Márcio Fortes
Arthur Virgllio Nelson Otoch
Bonifácio de Andrada Ronaldo Cezar Coelho
Clovis Volpi Silvio Torres
Coronel Garcia Vicente Arruda
José Teles Vicente Caropreso
Luiz C. Hauly Zulaiê Cobra
Paulo Kobayashi 1 vaga

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcecfo Déda
Virgllio Guimarães Milton Temer
Waldomiro Fioravante Waldir Pires

PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira
Cunha Bueno Robério Araújo
Jairo Bolsonaro 3 vagas
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB
José Carlos Elias Eduardo Seabra
1 vaga Renildo Leal

POT
José Thomaz NonO (PSD8) Wanderley Martins
Neiva Moreira Luiz Salomão

Bloco PSB, PCdoS

Renildo Leal

Agnaldo Muniz

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Suplentes

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Dr. Benedito Dias
João Tota

Sérgio Barros (PSDB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

POT

PSDB

PFL

PMDB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
ZUa Bezerra

Josué Bengtson

Eurlpedes Miranda

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo "
Telefones: 318-8998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

2 vaga~_

Fax: 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Suplentes

PFL

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
10 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20 Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3D Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Dames (PFL)
Titulares

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSQ!-P~ -
CaboJúlio~~po Wanderval
De Velasco Valdemar C. Neto
Secretária: Walbia~s Lora
Local: Anexo"
Telefones: 318-82661318-8992 a 6996

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães

Suplentes

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner Wanderer

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
10 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
20 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3D Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

PFL



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437 f 8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096f92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
20 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vênia
Lujz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
Luiz Salomão

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PMOB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgilio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

celso Giglio
Eduardo Paes

Eurrpedes Miranda
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abilio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSOB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão 8essim Iberê Ferreira

PTB
Lujz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson lris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas De Velasco
8ecrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENO[NO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO JU[zO COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genorno e outros
Presidente:
1° Vice-Presidente:
20 Vie&-Presidente:
3° Vice·Presidente:



Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001199 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
20 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Eunfcio Oliveira
5 vagas

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

PFL

PMOB

Proposição: PEC 0203195 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
20 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, 81139-B
Telefone:318-7054

Wanderley Martins 1 vaga
. Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Bispo Wanderval

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL"N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1°

DO ARTIGO NO 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-8E O § 20 DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALfsTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E A

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA AQUELA

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
VIC Pires Franco

Remi Trinta

José Genolno
Paulo Delgado

2 vagas

1 vaga

6 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

Suplentes PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos

Atila Lins" Fernando Ferro Padre Roque

Corauci Sobrinho PPB

Elton Rohnelt Celso Russomanno Jonival Lucas Junior

Jairo Carneiro Nilton Baiano José Janene

João Ribeiro PTB
José Lourrenço Magno Malta Renildo Leal

Luciano pjzzatto PDT

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

AntOnio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

POT

PTB

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Cabo Júlio

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (PDT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Eber Silva (PDT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Titulares

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgllio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Neiva Moreira

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira



PSOB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgllio Guimarães

Femando Gabeira (PV) PPSMarisa Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagas
Zenaldo Coutinho

2 vagas
Herculano Anghinetti
José Unhares

PT PTS
Eduardo Seabra Caio Riela

Regis Cavalcante (PPS) Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas

POT
Coriolano Sales Fernando Coruja

Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, 'pSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo ComissOes Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PSB, PedoB)

PTB

Edison Andrino
Milton Monti

Osmênio Pereira
3 vagas

Teima de Souza
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Júnior

PT

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, pedoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
De Velasco Uncoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME "DE PREVIDêNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDêNCIAS"

Proposição: PLP 0010/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2" Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Affonso Camargo
Jaime Femandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Átila Lira
Basilio Villani
Emerson Kapaz
Uno Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Agnaldo Muniz

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Eurico Miranda
Gilmar Machado Herculano Anghinetti

José Genoino Hugo Biehl

Iris Sim6es
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Cêmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PSDB

PMDB

Neiva Moreira
PDT

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz NonO
LuIs Eduardo
Roberto Brant
Vlttorio Medioli



PFL

Bloco (PSB, PCdoB)
Ojarma Paes Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
secretária: Fátima Moreira
Local: serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 08, DE 1999, QUE
"DiSPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,

OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNIC(PIOS, SUAS AUTARQUIAS,

FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E

SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDêNCIA COMPLEMENTAR, E DÁ

OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PLP 0008199 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Unhares (PPB)
1° Vice-Presidente:
2" VICe-Presidente: Sérgio Reis (PSDB)
3° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: werner Wanderer (PFL)
TItu'a.... Su~~

Ricardo Maranhão Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Luciano Bivar Lincorn Portela
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DiSPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA

COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS

MUNIC(PIOS"
Proposição: PLP 0009199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° VICe-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2" Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Tltul..... Suplentes

PFL A1merinda de Carvalho
Eduardo Paes AntOnio Jorge Aracely de Paula
Paulo Braga Jaime Martins Betinho Rosado
Paulo Marinho João Ribeiro José Lourenço
Paulo Octávio Mauro Fecury Roland Lavigne
Robson Tuma Raimundo Colombo Rubens Furlan
Ursicino Queiroz Raimundo Santos Werner Wanderer
Wilson Braga Vilmar Rocha

PMDB Ana Catarina
Gustavoa Fruet Albérico Filho Armando Abilio
Milton Monti João Colaço Edinho Bez
Norberto Teixeira 4 vagas João Matos
Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
Pedro Chaves 1 vaga
Wilson Santos

PSDB Adolfo Marinho
Anivaldo Vale José de Abreu José Teles
Helenildo Ribeiro Maria Abadia Juquinha
João Castelo Paulo Mourão Lidia Quinan
Max Rosenmann Saulo Pedrosa Ricarte de Freitas
Pedro Canedo 2 vagas Sérgio Reis
Saulo Pedrosa

PT Henrique Fontana
Antonio Palocei Angela Guadagnin José Pimentel
Or. Rosinha Jair Meneguelli Virgllio GuimarAesFernando Ferro Márcio Matos Walter Pinheiro
Gilmar Machado 1 vaga

PPB Aleiane AthaydeAntonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo José Linhares
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo Robério Araújo
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSOB) lris SimlSes
Max Mauro Walfrido Mares Guia Renildo Leal

PDT
Alceu Collares Or. Hélio 1 vaga Celso Jacob

Nilson Pinto
Roberto Rocha

4 vagas

Anrbal Gomes
Waldemir Moka

4 vagas

Geraldo Magela
João Magno

Luci Choinacki
Luiz Mainardi

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho

Zé (ndio (PMOB)

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Adauto Pereira
Or. Benedito Dias

Elton Rohnelt
José Carlos Veira

José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

PT

PPB

PDT

PTB

PSDB

··PMDB

Or. Hélio

lris Sim6es
Renildo Leal

PTB

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Caio Riela
Rodrigo Maia

Alceu Collares



PSOB
Alorzio Santos André Bénassi
Custódio Mattos Ayrton Xerêz
Juquinha joio Almeida
Luiz Carlos Hauly Marcio Fortes
Roberto Rocha Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius 1 vaga

PT
Carlito Merss Ben-Hur Ferreira
Fernando Marroni Iara Bernardi
GeraldO Magela João Coser
JoAo Fassarella Professor .Luizinho

PPB
Eliseu Moura Almir Sá
Iberê Ferreira Edmar Moreira
Roberto Balestra Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Murilo Domingos celso Giglio
Rodrigo Maia Duilio Pisaneschi

POT
Luiz Salomão 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda Eduardo Campos

Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhlo Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comiss6es Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCfplOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIMALTERAA LEI COWLEMENTAR NO 64,

DE 18 DE MAIO DE 1980
ProposiçIo: PLP 0018199 Auklr. Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
20 Vice-Presidente: Carlito Meras (PT)
3° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Enio Bacei 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 ComissOes Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio SimOes Luciano Bivar
secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comiss6e8 Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTe OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO

ARTIGO 192, DA CONSmUlçÃO FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
20 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Grazlano

2 vagas

Joio Grandlo
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

AntOnio do VaRe
Armando Monteiro

Flávio Derzi
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

Joio Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PT

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Edinho Bez
Eunlcio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Murila Domingos
Rodrigo Maia

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
Joio Coser
Ricardo Berzoini
W8l1ington Dias

Múcio Sá
Silas Brasileiro

4 vagas

Eduardo Paes
Gervésio Silva
Ivanio Guerra

Nice Loblo
Paudemey Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PFL

PMDB

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
GastA0 Vieira
Pedro Novais



COMISSÃO ESPECIALDESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N~ 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
10Vice-Presidente: Themlstocles Sampaio (PMDB)
20 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
30 Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares Suplentes

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N~ 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALfNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTlTUlÇAo FEDERAL"

Proposiçlo: PEC 374196 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
10Vice-Presidente: Joio Castelo (PSDB)
20 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
30 VICe-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vi/mar Rocha

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themlstocles Sampaio

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
TeIma de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PfL

PMDB

PSDB

PT

PPB

AntOnioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

Alolzio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

Almerinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Or. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

André Benassi
Helenildo Ribeiro
Joio Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

PFL

PMDB

PSDB

PT

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Bloco (PL~ PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone:318-7062

Celso Gigio
1 vaga

Airton Dipp

Pedro Eugênio

PTB
PPB

José Canos Elias
Ary Kara Amaldo Faria de Sá

Renildo Leal
Augusto Farias Eurico Miranda
Gerson Peres 1 vaga

PDT PTB
Nelson Marquezelli Max Mauro

Coriolano Sales 1 vaga Nilton Capixaba

Bloco (PSB, PCdoB)
PDT

Vanessa Grazziotin
Enio Bacci Coriolano Sales

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes.

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wsnderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Loca/: Servo de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-7062



Bloco (PSB, PcdoB)
1 vaga 1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇAO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013195 Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
20 Vice·Presidente:
3° Vice·Presidente:
Relator: Antonio Feijio (PSDB)
Titulares Suplentes

COMlssAo PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDlclO DE
ALIMENTOS NO PERloDO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODizlO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇAo E CONSERVAÇAo DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros

Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice·Presidente: Luis Eduardo (PSDB)
2° Vice·Presidente:
3° Vice·Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL
Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga Joio Ribeiro
Roberto Pessoa Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
AncistOnio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSOB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luis Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adio Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen

1 vaga

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serv. de CPI, Anexo 11, sala 151-B
TelefOne: 318-7058

(* indicado de oficio pelo Presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO

SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA POLiTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR

Proposição: RCP 0033193 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
1° VIC&-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3° VIC&-Presidente: Joio Tota (PPB)
Relator:
Titulares Suplentes

PFL

PSOB
Antonio Feijio Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenalclo Coutinho

PT
Dr. Rosinha Joio Grandio
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

POT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Serv. de CPI, Anexo 11, Sala 151·B
TelefOne: 318·7051

Francisco Garcia Elton Rohnelt
IlcIefOnço Cordeiro Expedito JL'Jnior
Pauderney Avelino Francisco Rodrigues
Zila Bezerra Luis Barbosa

PMOB
Eicione Barbalho Alceste Almeida
Jurandil Juarez Conrocio Moura
Luiz Bittencourt Jorge Costa

PSOB
Badu Picanço Fátima Pelaes
Joio Castelo Sérgio Carvalho
Nilson Pinto 1 vaga

PT
Adio Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Joio Tota 2 vagas
Luiz Fernando

PTB
Nilton Capixaba 1 vaga

POT
Sérgio Barros (PSDB) Euripedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Jurandil Juarez
Osvalclo Reis
Teté Bezerra

Dr. Benedito Dias
Joio Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

POT

PMOB

Olimpio Pires

Atceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSmUlçAo N° 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

ProposiçAo: PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
10Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
20Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
30 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇAo N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAçÃO)

ProposiçAo: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
10Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
20Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
30 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Jaime Fernandes
José Thomaz NonO
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Paudemey Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basilio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

Fernando Gonçalves

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

6 vagas

Alex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

4 vagas

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim

Walfrido Mares Guia

Titulares

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella
Zila Bezerra

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé (ndio

Ademir Lucas
Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PFL

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Suplentes

Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Jaime Martins
Maluly Netto

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Fãtima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp
Max Rosenmann

Nilson Pinto
1 vaga

José Pimentel
3 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

PDT

Bloco PSB,PC do B

Celso Giglio
Celso Jacob Max Mauro

Eduardo Campos Eber Silva

Renildo Leal
1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Robério Araújo

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

PV
Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX: 318-2140



COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CML"

ProposiçAo: PL 0634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: JoAo Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
~ Vice-Presidente: Iara Bemardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Tltul..... Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

PPS
Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Bloco (PSB, PedoB)

COMlssAo EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRêNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO

NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E

SANTA CATARINA
ProposiçAo: Requerimento Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
1° VICe-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
~ Vice-Presidente: VICente Caropreso (PSDB)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José Gouv6a Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇAo AO INCISO XXIX DO

ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇOES TRABALHISTAS", APENSADA.

ProposiçAo: PEC 0007199 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furtan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSOB)
~ Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMOB)

PFL
José Carlos Vieira Gervásio Silva
Pedro Bittencourt Raimundo Colombo

PMOB
Osvaldo Bio\chi Domiciano Cabral
Renato Vl8nna 1 vaga

PSOB
Vicente Caropreso Nelson Marchezan
Veda Crusius 1 vaga

PT
Fernando Marroni Carlito Meras

Aldo Rebelo

PPB

André Benassi Luis Carlos Heinze Hugo Biehl
Feu Rosa PTB

José MilitA0 Caio Riela lris Simoes
Nelson Otoch POT

2 vagas Pompeo de Mattos Serafim Venzon
BIoço (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar Evandro Milhomen

Coriolano Sales

Femando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

AntOnio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

PT

PFL

POT

PPB

PTB

PSOB

PMOB
Gustavo Fruet
Osmar SelTlilglio
Renato Vl8nna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzellí

Alexandre SantQ$
Bonifécio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo LeitAo
JoAo Castelo
VICente Arruda

José Antonio

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bemardi
Marcelo Oéda
Marcos Rolim

José Roberto Batochio

AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo MagalhAes
Ricardo Fiuza



PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

Ricardo Maranhlo Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Joio Caldas Paulo José Gouvêa

Tltul.....

Cleuber Cmeiro
Expedito Jllnior
Gerson Gabrielli
lvanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Ana catarina
Igor Aveiino
Joio Mendes
Lamartine Posella
Sifas Brasileiro
zaire Rezende

Feu Rosa
Nellon Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
zenaldo Coutinho
Zulal6 Cobra

Adio Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeei Oliveira

Enlvaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
Joio Pjzzolatti

José Carlo. Elias
Josu6 Bengtson

Celso Jacob

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

PDT

Suplentes

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

Luciano pjzzatto
Mauro Fecury

Ney Lopes
Raimundo Colombo
Rodrigo Maia (PTB)

Darclsio Perondi
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Themistocles sampaio
2 vagas

Luciano Castro (PFL)
Paulo MourAo

Sérgio Reis
3 vagas

Paulo Rocha
3 vagas

Luiz Carlos Helnze
Nelson Meurer

1 vaga

Nelson MarquezelJi
1 vaga

Neuton Lima (PFL)

Titulares Suplll1tel
PFL

AntOnio Jorge Adaudo Pereira
Luciano pjzzatto Airton Roveda
Pedro Pedrossian Expedito Ja)nlor
Zila Bezerra Paulo Braga

PMDB
AJcestes Almeida Luiz Blttencourt
Confllcio Moura Mo.clr Mlcheletto
Jorge Costa 1 vaga

PSOB
Anlvaldo Vale Arthur VirglJlo
Ricarte de Freitas 2 vaga.
Xico Graziano

PT
Adão Pretto 2 vagas
AIoizio Mercadante

PPB
Almir Sá Eurico Miranda
Gerson Peres Simlo Sealm

PTB
Eduardo Seabra Renildo Leal

POT
Sérgio Barros 1 vaga

Bloco (PSB. PCdoB)
1 vaga 1 vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Local: Serviço de CPI, Anexo 1/, Ssala 139-8
Telefone: 318-6879/318-7054

COMlssAo ESPECIAL DESnNADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSnTUlçÃO N° 20, DE 1985,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

ProposiçAo: PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDS)
Titulares Suplentes

Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
8ecret6ria: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comiss6es Espcials, Anexo /I, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A

ARRECADAÇÃO E DESTINAÇAo DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇÃO E

REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMa - NO QUE SE REFERE A

ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

Proposiçlo: RCP 0014195 Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1° VIC8-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
20 Vice-Presidente:
3° VIC8-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Darclsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Sarbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PFL

PMDB

PSOB

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Casar Bandeira
Expedito Jllnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

Joio Almeida
Marcia Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrasa



PV

Bloco (PSB, PedoB)
Haroldo Lima Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Paulo José Gouvaa

Bloco (PSB, PedoB)
Gonzaga Patriota Evandro MHhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Líncoln Portela Joio Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo li, sala 165-8
Telefone: 318-7062 1318-2140 Fax: 318-2140

PT
Adllo Pretto 4 vagai
AloiZio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Bisesia

PPB
Cunha Bueno Júlio Redecker
Fetter Jllnior Nela RodoIfo (PMDB)
Nelson Meurer 1 vaga

PTB
Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalvel
Eduardo Seabra Magno Malta

PDT
Neiva Moreira 1 vaga

Ayrton Xerêz

Hugo Biehl
Pedro Corrêa

Ricardo Barros

1 vaga

Eduardo Seabra

6 vagas

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

Anivaldo Vale
Arthur Virgllio

Custódio Mattos
Jollo Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Rubens Furlan

AvenzoarArruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Roberto Jefferson

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES A
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUizES CLASSISTAS)
ProposiçAo: PEC 33199 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
1° VIce-Presidente: Alberto MourAo (PMDB)
20 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
30 VICe-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhlles (PFL)
Titulares Suplentes

Agnelo Queiroz 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Joio Caldas Almeida de Jesus

PPS

Fernando Coruja

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel AniZio

Bloco (PSB, PC do B)

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318-2140

'Atila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo MagalhAes

Alberto Mourão
Cezar SChirrner
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Mllcio Sá
1 vaga

Antonio FeijAo
Lino Rossi
LuiZ Carlos Hauly
Marcio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Padre Roque
1 vaga

1 vaga

Alolzio Santos
2 vagas

Joio Tota

Fernando Zuppo

A1dir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

GJycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PFL

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Dr. Hélio

Fernando Gabeira Ben·Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NO 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposiçllo: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Duilio Pisaneschi

Pedro Wilson
Wellington Dias

Ary Kara



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL.4376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice·Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6° DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL". (DIREITOS
SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSOB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: A/merinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Paulo Magalhães
Paulo octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furtan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Adauto Pereira
Expedito Júnior

IlcIefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Roberto Pessoa

1 vaga

GastA0 Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almerinda de Carl/alho
celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Adolfo Marinho
Dino Femandes
Flávio Arns
Lldia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Angéla Guadagnin
Avenzoar Arruda
GilmarMachado
Iara Bernardi

PMOB

PSOB

PT

Aracely de Paula
Costa Ferreira

Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Roberto Pessoa

1 vaga

Armando Abllio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Henrique Fontana
Wafter Pinheiro

2 vagas

Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Bloco PL,PST, PMN, PSO, PSL
Paulo José Gouvêa De Velasco

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

PPS
1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PedoB)
Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Eujácio Simões

Serafim Venzon

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PTB

PDT

PPB

Eduardo Seabra
1 vaga

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eber Silva

1 vaga

2 vagas

Almir Sá
José Janene .

Simão Sessim

PTB

POT

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi·Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Coruja



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

PMOB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2cvagas

Roberto Jefferson

Expedito Júnior
JOSé Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

André Benassi
Lúcia Vênia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

Felter Júnior
Ibrahim Abi-Ack.el
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi

Enio Bacei

PMDB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Alofzio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

Antonio Palocei
Iara Bernardi

2 vagas

João Pizzolatti
Lufs Carlos Heinze

1 vaga

Celso Giglio

1 vaga
Eurfpedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PedoB) José Antonio
Bloco (PSB, PedoB

1 vaga
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS
Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, A'lexo li, Sala 165-B
Telefone.: 3186874

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Almeida de Jesus

PV
Femando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorin!
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, 8..:, 165-B
Telefone: 318 0767



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
FISCALIZAR OS EXERC(CIOS DE

EMERG~NCIA NA USINA NUCLEAR ANGRAn
Proposição: Autor: Deputado Fernando Gabeira
Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
1° VICe-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
20 Vice-Presidente: Antonio FeijAo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Fernando Gabeira (pv)
T~~~ SU~8m.

PFL
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

PMOB
Glycon Terra Pinto 1 vaga

PSOB
Antonio FeijAo 1 vaga

PT
Luiz Sérgio 1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro 1 vaga

PTB
Eduardo Paes 1 vaga

POT
Agnaldo Muniz 1 vaga

Bloco (PSB, PedoB)
Jandira Feghali 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Pastor Valdeci Paiva 1 vaga

PPS
Regis Cavalcanti 1 vaga
Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Expeciais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E ;.. PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 4,'DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PER(ODO
SUBSEQOENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUfDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

T~I..... Suplentes
PFL

Affonso Camargo Átila Lins
Darci Coelho Elton Rohnelt
Deusdeth Pantoja Gervésio Silva
JOSé Rocha IIdefonça Cordeiro
Moreira Ferreira José Mendonça Bezerra
Paulo octávio Pedro Pedrossian.
Roberto Brant Roberto Pessoa

PMOB
Gessivaldo Isaias Hermes Parcianello
Jorge Alberto José Indio
Júlio Delgado Osvaldo Reis
Mattos Nascimento 3 vagas
Norberto Teixeira
Paulo Lima

PSOB
Augusto Franco Alberto Goldman
Dr. Heleno Ca.los -Batata
Jovair Arantes Nelson Otoch
Ricarte de Freitas Sérgio Carvalho
Silvio Torres 2 vagas
Vicente Arruda

PT
João Paulo 4 vagas
Milton Temer
Wellington Oias
1 vaga

PPB
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahlm Abi-Ackel Vadão Gomes
Luiz Fernando 1 vaga

PTB
Celso Giglio Josué Bengtson

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PedoB)
Evilásio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

PPS
Márcio Bittar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Serv. Comiss6es Especiais. Anexo 1I.,Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

.COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPOE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS"
PropoaiçAo: PL 1.615199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Joio Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basilio Villanl (PSDB)
20 VICS-Presidente: TeIma de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)



PDT
Fernando Coruja Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Joio Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Ollpio Pires Luiz Salomlo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Sim6es Almeida de Jesus

Pedro Eugênio Edinho Araújo
secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo de Comissões Especial, Anexo li, Sala 165-8
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓRIOS

Suplentes

José Antonio

Eunicio Oliveira
Gustavo Fruet

João Colaço

Francisco Coelho
Lael Varella

Neuton Lima
Oscar Andrade

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Armando Abllio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

AntOnio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

PT

PPB

PTB

PPS

PSDB

PMDB

PMDB

Jandira Feghali

José Ronaldo
Luis Barbosa
Medeiros
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Roland Lavigne

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PFL

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmanio Pereira
Osmar Serraglio

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo leMo
Luiz Carlos HauJy
Nelson Otoch
Veda Crusius

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° VICe-Presidente: Luiz 8ettencourt (PMDB)
Z' Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
SO VICe-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Tltul.....

Flávio Derzi
Luiz Bittencourt
Salatiel Carvalho

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

1 vaga

Cláudio Cajado

Albérico Cordeiro

Suplentes

A1cione Athayde
Francisco Silva Fernando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

Alolzio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Mareio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

Joio Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
Múcio Sá

Philemon Rodrigues
Ricardo Izar

Aldir Cabral
Átila Lins

Ciro Nogueira
Francisco Rodrigues

Joio Ribeiro
Luis Barbosa

Raimundo Colombo

PT

PFL

PTB

PDT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PedoB)

PV

Dullio Pisaneschi

Alberto Goldman
Basilio Villani
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Jandira Feghali

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Affonso Camargo
AraceJy de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Titulares

AntOnio do Valle
Domiciano Cabral
JoAo Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
secretária: Leila Machado
Local: servo De Comissões Especiais, Anexo \I, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDêNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplem..

José Carlos Aleluia



PSOB
Carlos Mosconi Max Rosenmann
Nelson Marchezan Raimundo Gomes de Matos
Vicente Caropreso Saulo Peclrosa

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
lris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Pastor Valdeei Paiva Robério Aral1jo
secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsiDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRês PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
20 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Jl1nior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

Celso Jacob Fernando Corija
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus
Bloco (PSB, pedoB)

Suplentes

Silas Câmara
1 vaga

1 vaga

Clementino Coelho

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo

Corauei Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PTB

POT

PPS

PFL

Givaldo CarimbA0

Celso Giglio
Walfrido Mares Guia

Márcio Bittar

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTOES
RELACIONADAS À VIOLêNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAis, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTOES, INDICAÇOES E ELABORAR

PROPOSIÇOES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
20 Vice-Presidente: wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Cameiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

José Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nice Loblo
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tuma

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José ~naldo

José -:Âlomaz "'IonO
Lueiatlo Castro
Paulo Marinho

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PMOB
Marçal Filho

Osvaldo Reis
4 vagas

Alberto MourAo
Joio Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

PMOB
Alberto Fraga

Jorge Pinheiro
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
2 vagas

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

PSDB
Jutahy Jl1nior
Léo Alcântara

Lino Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa.

Coronel Gareia
Lino Rossi
Lujz Ribeiro
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres

PSOB
Mário Negromonte

Paulo Kobayashi
Sérgio Barros

3 vagas

Henrique Fontana Antonio Carlos Biscaia
3 vagas Antonio Palocei

Marcos Rolim
Wellington Dias

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Jl1nior

PT

PPB
Gerson Peres
Romel Anizio

Yvonilton Gonçalves

Ary Kara
~rson Peres
Ibrahim Abi-Acke\

PT

PPB

José Pimentel
3 vagas

Edmar Moriera
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa

1 vaga

PDT
Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)

6 vagas

Paulo Marinho
Ronaldo Caiado

PMDB
Alceste Almeida
Edison Adrino
Freire Jllnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Werner Wanderer
Fernando Gonçalves 1 vaga
José Carlos Martinez

PTB

Neiva Moreira

Or. Evil6sio

Cabo Jt1lio

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefreraon

PPS PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedroaa

3 vagas

PT
4 vagas

PPB
João Tota

2 vagas

PTB
Nelson Marquezelli

PDT
Seraflm VenzonNeiva Moreira

PPS

Bloco (PSB, PedoB)

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçaives

Murilo Domingos

Márcio Bittar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo li. S/165B
Telefone: 318-7066

Paulo Baltazar 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujáeio Sim6es Cabo Júlio

Coronel Garia
Oino Fernandes
Or. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
Sérgio Reis

Adio Pretto
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Suplentes

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima

PFL
AroIdo Cedraz
Francllco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
86rglo Barcellos

Emerson Kapaz Ayrton Xer6z
secretário: JoH Maria Aguiar de Castro
LoeIl: serviço de ComiU6es Especiais. Anexo li. Sala 165 - B
Telefone: 318-8428 FAX: 318·2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTlTUIÇAo, NO 294, DE 1995,
QUE liDÁ NOVA REDAÇAO AO PARÁGRAFO 1°

DO ART. M DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSnTUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHA0 SUEZ
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° VIce-Presidente: Oeuldeth Pantoja
2" VIce-Presidente: Carlos santana (PT)
3° Vice-Presidente: D/no Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31.00
R$ 96.60

R$ 127.60
R$ 0.30
R$ 0.80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de CorreIo
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug = 020002
gestão = 02902

R$ 62.00
R$ 193.20
R$ 255.20

R$ 0.30
R$O,BO

Os pedidos deverão ser acompanhaaos de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econõmica Federal- Agência 1386-2 PAB SEEP. conta nO 920001-2. Banco do
Brasil. Agência 3602-1. conta nO 170500-8. ou recibo de deposito vIa FAX (061\ 224-5450. a
favor ao FUNSEEP. lnalcando a assinatura pretenaida. conforme tabela ce códigos
Indentificadores abaixo aiscnmlnado:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORACÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN.

Maiores informações oelos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803. Serviço de
Adminrstração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas. com José Leite. Ivanrr Duane
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

RELATÓRIO DA 11 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.Q40-0

R$ 5,50

SíNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

-CCJR

ISBN: 85-7365.Q42-7

RS6.60

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365.Q41-9

R$ 3,30

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

ISBN: 85-7365-051-6

R$11,00

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara do!! Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999·2003

ISBN: 85-736>053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

RS 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTlTUIÇOES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS •••

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

ISBN: 85-7365-062·1

RSU5

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

-L

ISBN: 85-7365-047-8

RS4.40

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 31 Mi4n.7271.
InformaçOes: Coorienação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE; DOCUMENTAÇÁO E INFORMAÇÁO

COORDENAÇÁO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-736~57·5

RS2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

RS 5.50

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICACÃO E
DIVERSIDADE RACIAL .

SEMtNÁRIO
.JUJ!;,aS Dl

t:rJI'JlIH1Cnl;.-i.!::
. . ,:-6:.

. brJ!?.5.IDf.J"E!
~fj·C.1rJL

ISBN: 85·7365.058-3

RS 3.30

DEPARTAMENTO MEDICO: MANUAL DO
'USUÁRiO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

RS 3.30

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLEIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-0:t9-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

RS18.92

LocaiS oe venoa: Mídía Llvrana. Ed. PrlnCloal e Anexo IV o~ Câmaraoós Deoutaoos. Teleton~s: (0611318-641711271.
InformaçOes: Cooroenacão oe Publlcaeões. Telefone: 10611318-6865.' . . .



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92

CHAMBER OF DEPUTIES

CHAMSER
Cf

DEPlfnES
Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂ\~ros
DEPutADOS

Distribuição gratuita

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85·7365-046-X

R$ 5,00

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9

R$2,20

Locais de venda: Mldia livraria. Ed. Principal e Ao~~o IV da Càmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 31'8-6865. •



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 199811999

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

DlstribulçAo gratuita

. _ QUESTÓES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-0494

R$5,50

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÓES (3. ED.)

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998

ISBN: 85-7365'{)57-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$3,30

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenaçao de PublicaçOes. Telefone: (061) 318-6865.



CÃMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAO E INFORMACÃC

COORDENACÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DistriculC;ão gratuita

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ê5-7365416-X

RS 5.00

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

lIl!ITIl:
o OUE "O DE nouo

nA allSUOTl!CO

ISS~i . ~ ~ 5-5885

Dlstribuicão gratuita

CHAMBER OF DEPUTlES

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998. O

RS 1,10

CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-ü38-9

RS 2.20

Locais ae venaa: t.1:01a Llvrana. Ed. Pnnclcal e Anexo IV ca Cámara cos üeou:aoos. Te!efOnes: (061\318-6477/727:
IntormaÇÕes: Cooraenacao ae PU:J:Icac6es. Telefone: (061\318-6865



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 312 PÁGINAS


