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realizada em Kuching, na Malásia, em 27 de fe-
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2000 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) Mensagem nll 1.714/99 - Apro
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IndústriaaSbComércio, comunicando que a referi- nll 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou
d~Comissão apreciou o PL n1l 1.437/99. 07352 a Lei n1l 7.990, de 28 de dezembro de 1989". 07355

Nll 480199 - Da Senhora Deputada Maria PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
EMra, Presidente, da Comissão de Educação, Cul- Projeto de Decreto Legislativo nll 399, de
tura e 0lt§POrto, comunicando que a referida Co- 2000 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
m~ apf>O:Vou, com substitutivo, o PL nll1.636199. 07352 Defesa Nacional) Mensagem nll547/99 - Aprova

Nll 239199 _ Do Senhor Deputado José Mon- o texto do Protocolo Ushuaia sobre Compromis-
teiro, Presiclente da Comissão de Trabalho, de 50 Democrático no Mercosul, Bolivia e Chile, as-
Administração e Serviço Público, comunicando que sinado em 24 de junho de 1998, por ocasião da

XIV Reunião do Conselho do Mercado Comum.... 07355a referida Comissão apreciou o PL nll4.801198....... 07352

N~199 - Do Senhor Deputado José Mú
cio MontbJro, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nll916199... 07352

Nll 252/99 - Do Senhor Deputado José
Múcio Monteiro, Presidente da Comissão de Tra
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PL nll 1.166/99. 07352

Nll 257199 - Do Senhor Deputado José Mú
cio Monteiro, Presidente da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, comuni
cando que a referida Comissão apreciou o PL nll

2.569-N96.0 .
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N~,267100 - Do Senhor Deputado José Mú-
cio Monteiro, Presidente da Comissão de Traba
lho, e Administração e Serviço Público, comuni
cando que a referida Comissão apreciou o PL nll

3.347/97 e seu apensado .

Nll-202199 - Do Senhor Deputado Marcelo
Teixeira Presidente da Comissão de Viação e
Transporte, comunicando que a referida Comis-
são rejeitou o Pl nll 103/99 ..

Nl1 3/00 - Do Senhor Deputado Gastão
Vieira, ~residente da Comissão Especial desti
nada a ~roferir parecer à PEC n1l 137-N99, que
"Estabelece limite para Remuneração, Subsídio,
Proventos ou Pensão, aplicável aos Três Pode
res (Subteto), solicitando prorrogação para que a
referida Comissão conclua seus Trabalhos .

COMUNICAÇÃO
- 00 Senhor Deputado Antonio Feijão,

comunicando seu desligamento do PSDB e sua
filiav.ao ao PST ..

PROJETO DE LEI

Projeto de Lei nO 2.430, de 2000 (Do Sr.
Clementino Coelho) - Acrescenta o art. 14-A à
Lei nll 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que "insti
tui a Política Nacional de Recursos Hidricos, cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recur
sos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21
da Con;úi~yição Federal, e altera o art. 111 da Lei
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PRESIDENTE (Jaques Wagner) ... Convite
à Senadora Heloisa Helena para composição da
Mesa Diretora, ,..,.,"',..,.,.,",.,..... ,."." .....,..,",...,...,'

ZAIRE REZENDE ... Transcurso do 20A ani.
versário de fundação do Partido dos Trabalhado-

Trabalhadore$.."., ••..•. ~, •.. ".,•....,.• I." •• " •• ,•••• ,.""".".,

PRESIDENTE (Jaques Wagner) ... Home.
nagem póstuma a integrantes do Partido dos

res " , " ".,", ,..•,', , ".""",.."",.. ,.
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aprovação deste e pela aprovaçao parcial das 50 do 2Qll aniversário de fUndação do Partido dos~

emendas de nJls 1, 2, 3 e 4199, apresentadas na Trabalhadores. 1'07425
~omi~o, com substitutivo .(Relator: Oep~ado Lu- ANGELA GUADAGNIN (Pela ordem) - Lei.
Clan? PlZZattO); e da ComIssão de AgnC\Jltu~ e tura de poema de autoria de Luiz Antonio Tara-
~olltlca Rural, pela aprov~ção deste, com $ublOtitu- ran em homenagem ao transcurso do 2Qll aniver.
tivo, pela i:1provaçã.o pal"Clal da ementa. nJl 3, apr~ sário de fundação do Partido dos Trabalhadores.. 07432
~ntada em Plenáno, com adoção parCIal do Subs· .
titutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Registro
Meio Ambiente e Minorias, e pela rejeição das da emoção causada com a leitura do poema do
Emendas de nlls 1, 2 e 4, apresentadas em Plená. poeta Pedro Tierra 07432
rio, contra os votos dos Deputados Geraldo Si- V - Encerramento
moes, João Grandão, Luci Choinacki, Valdir Garr 2 - ATA DA 321 SESSÃO, DA CÂMARA
2:er, Valdeci~ Oliveir~ e Wellington Dias (Relator: DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
Deputl'ld~ XICO Grazlano). ~encte~te.de parecer~s 21 SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA,
das Comls~s de EconomIa, Industna e ~omérClo DA 511 LEGISLATIVA EM 9 DE FEVEREIRO
e de Constituição e Justiça e de Redação a este e DE 2000 '
às emendas apresentadas em Plenário. 07399

SESSÃO SOLENE DE 9.2.2000 I - Abetura da sessio
\I - leitura e assinatura da Ata da sq"

IV - Homenagem são anterior
. Homenagem aos 20 anos de fundação d? 111 _ Leitura do e"pediente

partldopRd:ssTIDraEbNaTlheado(rSes...·:..··....C·....·..I..·....:)......· 07413 SESSÃO ORDINÁRIA DE 9-2.2000
~ evenno ava cantl· - .

Convite ao Sr. Luiz Inácio lula da Silva e aos De. IV - Pequeno E"pedlente
putados José Dirceu e Aloizio Mercadante para DR. ROSINHA (PT- PR) - Perplexida~e

composição da Mesa Diretora............................... 07413 ante a solicitação feita pelo Ministro do Esporte e
Turismo, Rafael Greca, ao Procurador-Geral da

~LOIZI? MERCADANTE - Tr~nscur$o do República, Sr. Geraldo Brindeiro. de abertura de
~()ll aOlvers~no de fundação do Partido dos Tra· sindicancia para apuração do procedimento do
balhadores............................................................. 07413 Promotor Luís Francisco Soares no curso das in.

PRESIDENTE (Jaql,Jes Wagner) - Convite vestigações sobre as denúncias de irregularida-
à Senadora Marina Silva para composição da des nos Ministérios da Cultura e do Esporte e no
Mesa Diretora ~.............. 07416 INDESP -Instituto Nacional de Desenvolvimen·

RONALDO VASCONCELLOS, AÉCIO to do Desporto. 07438
NEVES, ARTHUR VIRGILIO ... Transcurso do 20A ENIO BACCI (PDT- RS) Impossibilidade
aniversMo de fundação do Partido <10$ Trabalha. de obtenção de resultados benéficos para a po.
dores...................................................................... 07416 pulação brasileira, em termos de redução dos

preços finais dos medicamentos, com medidaS
de isenção ou redução dos impostos incidentes
sobre os genéricos ou de redução da alíquota de
importação de matéria-prima para fármacos......... 07438

ARMANDO ABILIO (PMDB- PB) - Con.
gratulações ao Presidente Michel Temer, pela cri
ação de grupo de trabalho para exame do Proje·
to de Transposição de Aguas do Rio São Fran·
cisco. e ao Ministro da Integração Nacional, Fer
nando Bezerra, pelo posicionamento favorável à
implantação do referido projeto. 07439

REGINALDO GERMANO (PFL- BA) 
Influência da discriminação racial nos níveis de
violência no Pais. ReqUerimento à Presidência
da República para destinaçao de 30% dos caro
gos comissionados do Governo aos negros e
afro-descendentes. 07440

VICENTE CAROPRESO (PSDB- SC) - Vi
sita da CP! dos Medicamentos à Fundação para

JOSÉ DIRCEU - TransCurso do 2Qll ~niver.
$ário de funda~o do Partido dos Trabalhadores..

PRESIDENTE (Michel Temer) "" Associa
910 dE' Presidência às homenagens pre$tadas ao
Partido dos Trabalhadores pelo transcurso do
2()ll aniversário de sua fundação .

CAIO RIELA, DR. HeLIO, LUIZA
ERUNDINA, ALDO REBELO. BISPO
RODRIGUES. REGIS CAVAI,..CANTE "" Transcur-
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VALDECI OLIVEIRA (PT - RS) - lançamen
to, pelos funcionários públicos federais, da Cam
panha Salarial Unificada. Desestruturação do servi
ço público brasileiro. Manifesto da Coordenação Na
cional das Entidades de Servidores Públicos Fede
rais - CNESF sobre as reMndicaçôes da catego-
ria .

JOS~ GENOINO (PT - SP) - Necessidade
de reformulação das instituições democráticas dian
te dos riscos advindos de manifestações neofascis-
tas ..

MAX ROSENMANN (PSDB - PR) - Aplauso
ao PSDB pelo lançamento das publicações intitula
das 'Cademos 45", a respeito da participação do
partido nas reformas estruturais do País ..

JOÃO MENDES (PMDB- RJ) - Fatores de
terminantes das elevadas taxas ele evasão e repe
tência escolares verificadas no Pais. Desorganiza
ção da rede estadual de ensino fluminense. Manu
tenção, pela Administração Municipal do Rio de Ja
neiro, de modificações efetuadas no sistema de
trânsíto .

I~DIO ROSA (PMDB- RJ) - Contrariedade
ao instituto da medida provisória ..

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Defesa da
priorização de ações de combate às causas da vio-
lência no Pais .

ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ) - Sugestão
de oferecimento, pela Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS, de cursos aos pescadores artesa
nais prejudicados pelo derramamento de óleo na
Baia da Guanabara; e ele realização ele campanha
de esclarecimento para normalização do comércio
de pescado no Estado do Rio ele Janeiro. Empe
nho da empresa na busca de altemativas para re
cuperação do meio ambiente e da qualidade de
vida do povo fluminense ..
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O Remédio Popular - FURP, ao Hospital das JOÃO PAULO (PT- SP) - Defesa da insti-
Clinicas e ao Instituto Butantã, em São Paulo, tuição de cadastro nacional da pecuária brasilei-
Estado de São Paulo. Avanços obtidos pela Co- ra, para melhor controle pelo Estado do comércio
missão. 07440 de came produzida no País e maior segurança aos

consumidores intemos e externos do produto........... 07450

JOS~ THOMAZ NONO (PFL - AL) - Defesa
de aprovação de emendas ao Orçamento da União
destinadas a projetos de recuperação do Baixo São
Francisco e de desenvolvimento da piscicultura no
Estado de Alagoas. 07454

HENRIQUE FONTANA (PT- RS) - Urgente
autorização, pelo Ministério das Comunicações, do
funcionamento das rádios comunitárias. Pedido à
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Te
levisão - ABERT, de suspensão da campanha pro-
movida contra as referidas emissoras. 07454

RICARDO BERZOINI (PT- SP) - Inconve
niência da privatização e desnacionalização do
Banco do Estado de São Paulo S.A. -
BANESPA ..

JOÃO MAGNO (PT- MG) - Transcurso do
2Qll aniversário de fundação do Partido dos Tra-
balhadores - PT .

FERNANDO FERRO (PT- PE - Pela or
dem) - Apresentação de requerimento de infor
mações sobre aplicação, no Estado de Pernam
buco, de recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF. ..

PAULO PAIM (PT- RS) - Anúncio da insta
lação de Comissão Especial destinada ao exame
do valor do salário mínimo no País. Conclama
ção das entidades sindicais para realização de
congresso nacional, diante da ameaça de perda
de direitos trabalhistas com as mudanças na
Constituição propostas pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso ..

VALDIR GANZER (PT- PA) - Transcurso
dos 20 anos de fundação do Partido dos Traba-
lhadores. 07445

JOÃO MATOS (PMDB- SC) - Repúdio ao
empenho do Governador Esperidião Amin, de
Santa Catarina, na federalização dos titulos da
dívida pública emitidos pelo Estado .

GERALDO SIMOES (PT - BA) - Indicado
res de queda da economía brasileira. Pronuncia
mento do Deputado José Dirceu, Presidente do
Partido dos Trabalhadores, em sessão comemora-
tiva do transcurso do 2Qll aniversário do partido......

LAMARTINE POSELLA (PMDB - SP) 
Apresentação de projetos de lei asseguradores
de direitos sociais aos idosos. Encaminhamento
ao Ministério do Trabalho e Emprego de requeri
mento de informações sobre as providências
adotadas para garantia da participação do idoso
no mercado de trabalho. Atuação parlamentar do
orador em defesa da área social. Apoio ao traba
lho desenvolvido pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
contra a exploração do turismo sexual infantil.
Aperfeiçoamento da Lei nIl 8.842, de 1994, sobre
criação da Politica Nacional do Idoso e do Con
selho Nacional do Idoso. Fatos confirmadores de
pesquisa realizada pelo orador sobre a situação
de pessoas idosas .
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WELLlNGTON DIAS (PT- PI) - Apresenta
ção de emenda supressiva ao art. 627-A da Me
dida Provisória nl! 1.952-20, de 2000. Reunião
do Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - ONOCS, com repre
sentantes do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, e outras autoridades,
destinada à busca de solução para conflito entre
colonos e integrantes do Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra - MST, em Luzilân-
dia, Estado do Piauí. ..

MURILO DOMINGOS (PTB - MT) - Distri
buição de renda no Brasil e na América Latina.
Confiança do orador em trabalho desenvolvido
por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Eco
nômica Aplicada - IPEA, sobre a necessidade
de combinação de políticas estruturais e políticas
compensatórias para o êxito do combate à po-
breza e à miséria. 07470

NEUTON LIMA (PFL - SP) - Necessidade
de revisão de financiamentos do Sistema Finan
ceiro da Habitação concedidos a partir de 1986,
sem a proteção do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS. 07472

CAIO RIELA (PTB - RS) - Homenagem
póstuma ao músico e compositor gaúcho Leopol-
do Rassier.............................................................. 07473

IRIS SIMOES (PTB - PR) - Requerimento,
à Presidência da Comissão Parlamentar de
Inquérito dos Medicamentos, de convocação do
Presidente da Associação Brasileira das Redes
de Farmácia - ABRAFARMA, Sr. Aparecido
Bueno de Camargo, para esclarecimentos rela-
tivos à comercialização de remédios no País..... 07473

UBIRATAN AGUIAR (PSOB - CE) - Trans-
curso do 15ll aniversário de emancipação política
do Município de Itarema, Estado do Ceará. 07474

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Necessida
de da intervenção do Governo Federal para coibir
a atuação de cartéis no mercado de medicamen
tos. Concessão de financiamentos oficiais e in-

07463

07463

JUQUINHA (PSDB - GO) - Perspectivas
de expansão da indústria goiana em virtude da
expectativa de crescimento da economia brasilei
ra e do aumento dos investimentos no setor, no
âmbito de programas implementados pelo Go
vernador Marconi Perillo, do Estado de Goiás......
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AVENZOAR ARRUDA (PT- PB) - Danos DR. HELENO (PSDB - RJ) - Congratula-
causados por empresas comercializadoras de ções à Marinha pela inauguração da primeira
areia ao Rio Paraíba, no Estado da Paraíba. etapa das obras de modernização da Escola Na-
Apresentação, pela Presidenta da Associação vaI, no Estado do Rio de Janeiro 074668
Paraibana dos Amigos da Natureza - APAN, .
Paula Francinete, de denúncia ao Instituto Bra- _ SÉRGI? CARVALHO (PSDB - RO). - Cna-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu- çao de ?omlss~o ~arlamentar de Inquérito, ~Ia
rais Renováveis - IBAMA, para imediata ado- Ass~mblela Legislativa. d~ Esta?o de ~ondôma,
ção de providências sobre o assunto. 07462 destma?a. a a~urar d~n~n~la: de Irregula~dades. na

comerClahzaçao e dlstnbUlçao de energia elétnca.
Crítica ao contrato firmado entre a Eletrobrás e a
empresa espanhola Guascor para distribuição de
energia elétrica no Estado de Rondônia. 07469

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Louvor ao
trabalho realizado pelo Sr. Cláudio Figueiredo
Salviano no comando do Aeroporto Bartholomeu
Lyzandro, do Município de Campos dos Goytaca
zes, Estado do Rio de Janeiro. Satisfação do
orador com a indicação do Sr. Oscar Júlio Mura
ro para o cargo de Superintendente da Infraero
no Município .

EURlpEDES MIRANDA (PDT- RO) - Con
veniência de equacionamento da questão fiscal,
pelo Governo do Estado de Rondônia, sem vio-
lência social. 07464

SERAFIM VENZON (POT - SC) - Prejuí-
zos causados ao cooperativismo brasileiro em
decorrência de ações governamentais. Propos-
tas da Frente Parlamentar do Cooperativismo 
FRENCOOP........................................................... 07465

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Problemática
do setor elétrico brasileiro. Necessidade de maio
res investimentos governamentais na geração e
distribuição de energia elétrica. Contrariedade à
portaria da Agência Nacional de Petróleo - ANP,
relativa à possibilidade de participação das com
panhias distribuidoras na venda direta de com-
bustíveis. 07465

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Denún
cia, pelo jornal O Globo, de prática de trabalho
escravo por fazendeiro do Estado de Mato Gros
so. Solicitação à Presidência de urgência para a
tramitação da Proposta de Emenda à Constitui
ção nl! 21, de 1999, de autoria do orador, referen
te ao confisco de glebas onde constatada a práti-
ca de escravidão. 07466

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Elevação dos índices de intenção de voto para o
orador na próxima eleição para a Prefeitura Mu
nícipal de Petrolina, Estado de Pernambuco, re-
velada em pesquisa do Ibope................................ 07468



07481

07488

07487

07493

07493

07484

07493

07494

V - Grande Expediente
JOS~ MELO (PFL- AM) - Expectativas em

relação à grandiosidade do trabalho a ser reali
zado pela futura Agência Nacional de Águas 
ANA. Defesa da transposição de águas do Rio
Amazonas para solução da carência hidrica nor-
destina .

WILSON BRAGA (PFL- PB. Peia ordem) 
Falecimento do advogado paraibano Airton Cor-
deiro ..

ALOlzlO SANTOS (PSDB- ES. PeJa or
dem) - Maior destinação de recursos ao Munici
pio de Cariacica, Estado do Espirito Santo. Con
veniência de mudança da legislação para redefi
nição de repasses tributários aos Municípios bra
sileiros. Necessidade de investimentos em in
fra-estrutura, educação, transportes e sanea-
mento básico em Cariacica ..

WALDEMIR MOKA (PMDB- MS) - Efeitos
do fechamento das fronteiras do Estado do Mato
Grosso do Sul para o trânsito de bovinos, diante
da ocorrência de focos de febre aftosa no Muni-
cipio de Navirai. .

CUNHA BUENO (PPB- SP. Pela ordem) 
Presença em plenário do Sr. Paulo Maluf,
ex-Governador do Estado de São Paulo e
ex-Prefeito da cidade de São Paulo. Anúncio de
encaminhamento de indicação ao Poder Executi
vo sugerindo a convocação, para consultas, do
Embaixador brasileiro na Áustria ..

NILMÁRIO MIRANDA (PT- MG. Pela or
dem) - Assinatura, pelo Brasil, do Tratado de
Roma, de adesão ao Tribunal Penal Internacio
nal. Anúncio de apresentação de proposta de
emenda à Constituição sobre a adaptação do
texto constitucional ao estatuto daquela Corte......

CAIO RIELA (PTB- RS. Pela ordem) 
Comparecimento da bancada gaúcha ao Palácio
do Planalto para resolução da questão do Pro
grama de Revitalização de Cooperativas de Pro
dução Agropecuária - RECOOP. Reivindicação
dos Conselhos de Odontologia do Pais de mu
dança no texto da Medida Provisória nll 1976-22,
de 2000, relativa aos planos privados de assis-
tência à saúde .

MANOEL SALVIANO (PSDB- CE. Pela or
dem) - Desinteresse dos grandes laborat6rios no
investimento em pesquisa para lançamento de re
médios contra doenças caracteristicas de paises
subdesenvolvidos. Louvor ao Ministro José Serra,
da Saúde, pela iniciativa de introdução dos medi-
camentos genéricos no mercado nacional. ..

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSI,., MG.
PeJa ordem) - Congratulação com o Partido dos

07479

07481

07476

07480

01482

07481

07482

07483
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centivos fiscais para estimulo à produçAo de re-
médios genéricos no País. 07475

. PAULO ROCHA (PT- PA) - Transcurso do
2Q1l aniversário de fundação do Partido dos Tra-
balhadores -10 de fevereiro. 07475

LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO) - Ne
crológio do Prof. Benedicto Silva, do Municipio
de Campo Formoso, Estado de Goiás. Defesa de
reconhecimento, pela OrganizaçAo das Nações
Unidas para a EducaçAo, Ciência e Cultura 
UNESCO, da cidade de Goiás como Patrimônio
Histórico da Humanidade ..

ARTHUR VIRGiLlO (PSDB- AM) - Aplau
so às medidas adotadas pela Secretaria de Re
ceita Federal para inibiçêo da IOnegaçAO fiscal
no Pais .

Luis EDUARDO (PDT- RJ) - Anúncio,
pelo Governo Federal, de plano de financiamento
direto pela Caixa Econômica Federal para aquisi-
ção da casa própria ..

FEU ROSA (PSDB- ES) - Caminhos para
o crescimento econômico e a elevaçAo do Produ-
to Interno Bruto - PIB brasileiro .

WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Insatisfa
çlo dos agentes comunitários de saúde diante
da indefinição quanto à situação juridica da ca
tegoria no Pais. Necessidade de acerto, pelo
Prefeito Municipal de Baixa Grande, Estado da
Bahia, de débitos de natureza trabalhista com
OI agentes comunitários locais ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB, SP) 
Cumprimentos à diretoria da Caixa Econômica
Federal pelo anúncio de ampliaçlo das linhas
de neg6cios dos lotéricos no Pais. Empenho do
orador no apoio ao empresariado lotérico brasi-
leiro ..

EUNiclO OLIVEIRA (PMDB, CE) - Balan
ço dos resultados obtidos pelo Código de Trânsi
to Brasileiro ao ensejo do transcurso do segundo
aniversário de sua implantação. Contrariedade
às anistias de infrações de trAnsito concedidas
por Municipios e Unidades da FederaçAo. Institu
ição, pelo Ministério da Justiça, do Ano Nacional
de Educação do Trânsito ..

JAQUES WAGNER (PT- BA) - Distribuição,
pela AssociaçAo dos Aposentados e Pensionistas
da regiAo do Grande ABC e pela Associação dos
Trabalhadores Metalúrgicos Aposentados de santo
André, Estado de Sêo Paulo, de levantamento feito
pelo orador sobre o nAo-cumprlmento, pelo Gover
no Federal. de diapositivos constltucio/1Qis relativos
à proteção do eidadio, • educaçAo, à uúde, à se
guridade social, aos indios e à preeervaçAo do
meio ambiente ..
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Trabalhadores - PT pelo transcurso do 2Qll ani- nhias distribuidoras de combustíveis no mercada,
versário de fundação. 07498 varejista de revenda -;,.. B1:5D5

ROMEL ANIZIO (PPB- MG - Pela ordem)
- Presença no plenário do ex-Governador Paulo
Maluf. Solicitação ao Governo Federal de apoio
financeiro ao Município de Ituiutaba, Estado de
Minas Gerais, atingido por temporais .

EDINHO BEZ (PMDB- SC. Pela ordem) 
Aumento do Indice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial - IPCA-E, conforme dados di
vulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE .

JOSÉ PIMENTEL (PT- CE. Pela ordem) 
Defesa da extensão à Polícia Rodoviária Federal
da Gratificação por Operações Especiais conce-
dida aos policiais federais. .. .

IGOR AVELlNO (PMDB- TO. Pela ordem) 
Discriminação contra as mulheres trabalhadoras
contida em documento elaborado pela Investco
S.A. sobre impactos sociais e ambientais das
obras de construção de usina hidrelétrica no Rio
Tocantins, no Município de Lajeado, Estado do To
cantins. Inconveniência da fusão do BASA 
Banco da Amazônia SA com a SUDAM - Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia.....

PEDRO WILSON (PT- GO. Pela ordem) 
Realização no Espaço Cultural da Casa, por enti
dades representativas dos servidores públicos,
de reunião para debate do reajuste salarial da
categoria. Solicitação aos Parlamentares de apo
io às reivindicações do funcionalismo. Transcur
so do 2Qll aniversário de fundação do Partido dos
Trabalhadores - PT .

ÁTILA LINS (PFL- AM. Pela ordem) - Re
gozijo com os acordos celebrados entre o Presi
dente Michel Temer e Líderes partidários sobre a
votação de destaques apresentados à proposta
de reforma do Poder Judiciário. Visita do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso ao Município
de Parintins, Estado do Amazonas ..

EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB- PE.
Pela ordem) - Repúdio a decisão da Agência
Nacional de Petróleo referente à possibilidade de
participação das companhias distribuidoras na
venda direta de combustíveis .

DUILlO PISANESCHI (PTB- SP. Pela or
dem) - Apresentação de projeto de lei instituidor
do Dia da Televisão - 18 de setembro ..

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB- RJ.
Pela ordem) - Expectativa de aumento do de
semprego no País no caso de aprovação de pro
posta da Agência Nacional de Petróleo no senti
do da permissão da entrada das grandes compa-

07498

07499

07500

07500

07501

07503

07504

07505

RUBENS BUENO (PPS- PR - Pela ar:
dem) - Improcedência de justificativas, apresen
tadas no âmbito dos Poderes Executivo, Legisl%f
tivo e Judiciário, para a continuidade da prátiça I

de nepotismo. Comprometimento da autonomla
do Poder Legislativo diante do abuso, pelo Exl3,:-~

cutivo, da edição de medidas provisórias :.

YEDA CRUSIUS (PSDB- RS - Pela or-i:
dem) - Gestões da bancada do Estado do Rfo~'
Grande do Sul junto ao Ministro-Chefe da Casa_'
Civil, Pedro Parente, para superação de óbices e,
entraves burocráticos prejudiciais ao Programa
de Revitalização de Cooperativas de Produção.
Agropecuária - RECOOP. Conveniência da in
clusão de creches municipais no Programa
SIMPLES, da Receita FederaL ))

FÉLIX MENDONÇA (PTB- BA - Pela or
dem) - Necessidade de liberação, pelo Banco do
Brasil, de financiamentos destinados aos produ
tores rurais da região cacaueira do Estado da
Bahia e aos produtores de feijão, milho e mamo-
na do Município baiano de Irecê. .. ..

MORONI TORGAN (PFL- CE - Pela or
dem) - Atuação da Comissão Parlamentar de~

Inquérito do Narcotráfico. Estranheza do orador"
diante da recusa, pelo Embaixador de 8uriname,
de concessão de audiência a membros dessa'
CPI. ..

REGIS CAVALCANTE (PPS- AL. Pela or
dem) - Declaração do Presidente da Comissãq
de Ética do Senado Federal, Senador Romeu
Tuma, relativa à existência de pressões para im.:
pedimento do exame de pedido de abertura de'
processo de cassação do mandato do Senador
Luiz Estevão .

JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB- MA. Pela
ordem) - Inconstitucionalidade da permissão.
pela Agência Nacional de Petróleo. da revenda
direta, pelas distribuidoras, de combustíveis deri-
vados do petróleo ..

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB- PRo Pela
ordem) - Regozijo com proposta do ConselhQi
Nacional de Desestatização no sentido da pulve
rização da venda de ações no processo de priva
tização da empresa Furnas Centrais Elétricas'
S.A., como forma de transferência à população
de parte das ações das empresas brasileiras pri-
vatizadas .

CLAUDIO CAJADO (PFL- BA. Pela ordem)
- Encontro de Governadores com o Presidente da
República, em defesa do combate à pobreza e:d~:
eliminação das disparidades regionais no País,

07505

07506

07506

07507

07508

07508

07509

...
P?1510
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CARLOS DUNGA (PMDB- PB - Pela or- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
dem) - Artigo "O recado de Molion", de autoria do SINVAL GUAZZELLI......................................... 07519
do)omalista Agnaldo Almeida. Resultado de ~e~- BABÁ (Pela ordem) _ Apoio à ocupação,
qUlsa IstOÉ!Brasmarke~ sobre os el:vados mdl- por integrantes do Movimento dos Trabalhado-
ces de aceitação pop~ ar dos Prefeitos ~bmael res Rurais Sem Terra, de fazenda da ex-eompa-
de So~za Lacerda, Clcero Luce.na, CáSSIO Cu- nhia de aviação TABA. Protesto contra ameaça
nha Lima, Léa Toscano, e Adna Perazzo, do de prisão dos ocupantes pela Justiça do Estado
PMDB do Estado da Paralba. 07510 do Pará.................................................................. 07519

ENIO BACCI (PDT- RS - Pela ordem) 
Reflexos sobre os trabalhadores aposentados da
desvinculação de receitas da União - DRU.........

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB- CE 
Pela ordem) - Repúdio ao modelo de privatiza
ção apresentado pelo Deputado Luiz Carlos
Hauly. Realização, no Espaço Cultural da
Casa, de manifestação de servidores públicos
a favor de reajuste salarial para a categoria.......

VI - Ordem do Dia

JOVAIR ARANTES (Pela ordem) - Apre
sentação de requerimento de informações ao Mi-
nistro da Justiça, José Carlos Dias ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nll 96-B, de 1992, que
introduz modificações na estrutura do Poder Ju-
diciário .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
votação da Emenda Aglutinativa nll 47; do Desta
que nll 41; da Emenda Aglutinativa nll 38; da
Emenda Aglutinativa nll13; do Destaque nll117; da
Emenda Aglutinativa nll46; do Destaque nll126; da
Emenda Aglutinativa nll 39; e dos Destaques #
167 e 172, apresentados à PEC nll96-A, de 1992.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n1l 47 .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOÃO
CALDAS, JOS~ ANTONIO, REGIS
CAVALCANTE, DR. H~L10, SEVERINO
CAVALCANTI, MARCELO D~DA, MENDES
RIBEIRO FILHO .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCELO D~DA. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
JUTAHY JUNIOR, INOC~NCIO OLIVEIRA, LUIZ
ANTONIO FLEURY, DUILlO PISANESCHI,
JUTAHY JUNIOR .

MARCELO D~DA (Pela ordem) - Orienta
ção da respectiva bancada. Reclamação contra o
funcionamento de Comissões simultaneamente à
realização da Ordem do Dia .

07511

07512

07516

07516

07517

07517

07517

07518

" "

07518

07519

DR. BENEDITO DIAS (Pela ordem) - Vo
tos de plena recuperação ao Deputado Deusdeth
Pantoja, vitima de acidente vascular cerebral. ......

CARLOS SANTANA (Pela ordem) - Reali
zação de audiência com o Ministro Eliseu Padilha,
dos Transportes, para discussão da problemática
dos aposentados e pensionistas ferroviários .

JOÃO PIZZOLATII (Pela ordem) - Ações
da Subcomissão de Turismo para restabelecimen
to da integralidade da participação das agências
de viagens nas tarifas das passagens aéreas........

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOS~ ANTONIO .

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Apresen
tação de requerimento para realização, dia 12 de
abril, às 10h, de sessão solene pelo transcurso
de quinhentos anos da resistência indigena, ne
gra e popular, no contexto das comemorações do
quinto centenário do descobrimento do Brasil. .....

DR. H~L10 (Pela ordem) - Questionamen
to acerca da legalidade da Resolução n2 44, so
bre regulamentação da pesquisa eleitoral para o
ano 2000 .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) 
Ações de comitiva de Deputados na tentativa de
equacionamento, junto ao Governador Mário Co
vas, de São Paulo, e ao Prefeito Celso Pitta, do
Município de São Paulo, da atuação dos peruei-
ros na Capital do Estado .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ZULAI~ COBRA, WALTER
PiNHEIRO .

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

Aprovação da emenda ..

MARCELO D~DA (Pela ordem) - Solicita-
ção de retirada do Destaque nll 41 ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi
mento do pedido do Deputado Marcelo Déda.......

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nll 38 .

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria .

07519

07519

07520

07520

07520

07520

07521

07521

07521

07521

07532

07532

07532

07532



07551

07552

07553

07551

07553

07552

07550

07550

07551

07539

07539

07550

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GONZAGA
PATRIOTA, LUIS CARLOS HEINZE, MARCUS
VICENTE, RAIMUNDO GOMES DE MATOS,
HAROLDO LIMA .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, BISPO RODRIGUES,
AYRTON XER~Z, JOSÉ ANTONIO, FERNANDO
CORUJA, REINALDO LEAL, GERSON PERES,
MARCELO DÉDA, MENDES RIBEIRO FILHO,
NELSON OrOCH, INOC~NCIO OLIVEIRA,
RICARDO BARROS, ROBERTO ARGENTA. .......

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ROBÉRIO
ARAÚJO, GONZAGA PATRIOTA. .

PAULO PAIM (Pela ordem) - Urgente indi
cação, pelas lideranças partidárias dos nomes
para composição da Comissão Especial destina
da à formulação de proposta de elevação do va-
lor do salário mínimo .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RICARDO
RIQUE, OSMAR SERRAGLlO, DILCEU
Sr:~~t-FICIO, GEOVAN FREITAS .

,) ~ \~

ALEXANDRE CARDOSO (Pela ordem) 
Conveniência de viabilização pela Mesa Diretora,
da não obrigatoriedade do registro de voto no pa
inel eletrônico no caso de unanimidade das Lide~

ranças no encaminhamento da votação ..

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

Rejeição da emenda .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa nO 13 ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado RICARDO FIÚZA ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS
DUNGA, WELLlNGTON DIA. .

07538

07538

07537

07539

07539

07537

07537

07538

07538

07537
Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado PINHEIRO LANDIM ..
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO DÉDA, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FREIRE JÚNIOR,
EDUARDO CAMPOS, MAnOS NASCIMENTO..

MORONI TORGAN (Pela ordem) - Preocu
pação com a possibilidade de greve no Poder Ju-
diciário .

Usaram da palavra pela ordem, para registro de
veto, os Srs. Deputados RENILDO LEAL, RICARDO
FERRAÇO, PEDRO CANEDO, ARACELY DE
PAULA, FEU ROSA, CELSO GIGLlO .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado PAUDERNEY
AVELlNO .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EDMAR
MOREIRA, HENRIQUE EDUARDO ALVES,
IGOR AVELlNO, MILTON MONTI, ROBSON
TUMA, XICO GRAZIANO, ZÉ GOMES DA
ROCHA, SILAS BRASILEIRO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
da data de encerramento da convocação extraor
dinária do Congresso Nacional e da realização
de sessão solene destinada à instalação da ses-
são legislativa ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
NELSON MARQUEZELLI, POMPEO DE
MAnOS .

JOSÉ CARLOS VIEIRA (Pela ordem) 
Riscos de movimentos para criação de comis
sões com participação de integrantes dos parti-
dos da base de sustentação do Governo ..
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Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra pela ordem, para registro
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO TOTA, de voto, o Sr. Deputado CARLOS BATATA. 07539
JORGE ALBERTO, SÉRGIO GUERRA. 07533 ALOIZIO MERCADANTE (Pela ordem) _

Usou da palavra para encaminhamento da Cumprimentos da bancada do Partido dos Traba-
votação o Sr. Deputado MARCELO DÉDA. .......... 07533 Ihadores à Presidência da Casa pela convocação!

Usaram da palavra pela ordem, para regis- de sessão extraordinária no início da nova ses-
tro de voto, os Srs. Deputados AIRTON são legislativa. 07539
CASCAVEL, LAURA CARNEIRO, MARIA PRESIDENTE (Michel Temer) - Agradeci-
ABADIA, WANDERLEY MARTINS........................ 07534 mento à manifestação elogiosa do Deputado Alo-

Usaram da palavra para orientação das res- izio Mercadante. . Q7539
pectivas bancadas os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA, AYRTON XER~Z, JOÃO CALDAS,
JOSÉ ANTONIO, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,
LUIZ ANTONIO FLEURY, GERSON PERES,
MENDES RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR,
INOC~NCIO OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI. ..... 07534



07566

07567

07567

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO

OLIVEIRA ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DARClslO PERONDI. ....

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MENDES RIBEIRO FILHO .

07553

07554

07553

07554

07554
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
ao Deputado Alexandre Cardoso. 07553 menta de Destaque n° 117 para votação em se

parado do inciso I do art. 118, constante do art.
4° da Emenda nO 44-CE/99. 07565

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CEZAR SCHIRMER. ...... 07565

MARCELO D~DA (Pela ordem) - Solicita-
ção de retirada do requerimento de Destaque
para Votação em Separado nO 117........................ 07565

PRESIDENTE (Midchel Temer) - Deferi-
mento do pedido do Deputado Marcelo Déda. ...... 07565

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DUILlO PISANESHI........ 07565

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de Emenda Aglutinativa nO 46. 07565

Usou da palavra a Sr- Deputada ZULAI~

COBRA, Relatora da matéria. 07566

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCELO D~DA. 07566

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NILTON
CAPIXABA, WALDOMIRO FIORAVANTE, JAIME
MARTINS, WILSON SANTOS ..

RAFAEL GUERRA (Pela ordem) - Preo
cupação com a possibilidade de redução dos
recursos orçamentários destinados à saúde pú
blica. Veiculação, pela imprensa, do posiciona
mento de governadores, contrários à aprova
ção da proposta de emenda à Constituição vin
culada de recursos para o setor.Urgente con
clusão, pelo Senado Federal, da votação da re-
ferida propositura .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO
RODRIGUES ..

CARLOS SANTANA (Pela ordem) - Ne
cessidade de ampliação, pela Petrobrás, do pra
zo para compensação dos prejuízos dos pesca
dores, caranguejeiras e sirizeiros da Baía de Gu-
anabara, Estado do Rio de Janeiro ..

DAMIÃO FELlCIANO (Pela ordem) 
Importância da inclusão do Estado da Paralba no
Projeto de Transposição de Aguas do rio São
Francisco .

HENRIQUE FONTANA (Pela ordem) 
Conveniência da revogação, pelo Governo Fede
ral, de resolução do Banco Central proibitiva do
financiamento, pelo Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES, dos la-
boratórios públicos estaduais. 07554

JOS~ CARLOS COUTINHO (Pela ordem)
- Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério da Agricultura sobre o fechamento
das fronteiras do Rio de Janeiro ao trânsito de
bovinos, em razão de inexistência de focos re-
centes de febre aftosa no estado. 07555

Usaram da palavra pela ordem; para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ANGELA
GUADAGNIN, WELlNTON FAGUNDES. 07555

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 07555

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO GERALDO ..... 07555

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda.. 07555

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MAX
ROSENMANN, NELSON PELLEGRINO. 07565

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado NELSON PROENÇA. ..... 07567

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY
JÚNIOR. 07567

LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) - De
sobediência, por estados e municípios, de dispo
sitivo legal sobre obrigatoriedade da publicação
em home page da Internet mantida pelo Tribu
nal de Contas da União, no endereço VMW.con
taspublicas.gov. br, de relatório sobre arrecada
ção, despesas, contratos e demais exigências
constantes da Lei nO 4.320, de 1964. 07567

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GERALDO
MAGELA, PINHEIRO LANDIM, CARLOS
MELLES, PEDRO CHAVES, JOVAIR ARANTES. 07568

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Lança
mento pelos servidores públicos, no Espaço Cul
tural da Casa, de campanha em defesa do serviço
público e pela recomposição salarial da categoria. 07568

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sr- Deputada MARISA SERRANO....... 07569

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 07569



07594

07583

07594

07594

07594

07583

07594

07594

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do AYRTON XER~Z. 07583

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi
mento do pedido do Deputado Marcelo Déda.
Inclusão do destaque na sessão extraordinária
prevista para o dia 10 de fevereiro, às 9h .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de Destaque nO 172 para supressão da
expressão "a alínea b do inciso 11 do art. 102"......

- - Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCELO DÉDA ..

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

Aprovação da emenda. Usaram da palavra
pela ordem, para registro de voto, os Srs. Depu
tados GERVÁSIO SILVA, MARCOS CINTRA.......

PREIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de Destaque de Bancada nO 167 .

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Solicita
ção de retirada de pauta do Destaque nO 167.......

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO
BITIENCOURT, MARCUS VICENTE,
FRANCISTÓNIO PiNTO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCELO DÉDA. '07594

07582

07581

07582

07582

07582

07582
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Aprovação da emenda. 07569 JACOB, DR. HÉLIO, JOSÉ THOMAZ NONO
Usaram da palavra pela ordem, para regis- MIRIAM REID, ALDO REBELO. 07582

tro de voto, os Srs. Deputados GERSON TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Regis-
PERES, LAURA CARNEIRO, ELTON ROHNELT, tro de voto. Ameaça de fechamento de postos de
IÉDIO ROSA, RICARDO BARROS... 07580 gasolina no País virtude do pretendido monopó-:

PRESIDENTE (Mihel Temer) - Comunica- lio, pelas multinacionais do setor, da distribuição'
ção ao Plenário sobre rejeição do Destaque nO de combustíveis. 07582

126......................................................................... 07580 Usaram da palavra pela ordem, para regis~

ENIO BACCI (Pela ordem) - Justificativa tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS
da ausência de Deputados da bancada do Parti- VIEIRA, MARCOS LIMA, ARY KARA,
do Democrático Trabalhista - PDr. 07580 WALDOMIRO FIORAVANTE, REGIS

Usaram da palavra pela ordem, para regis- CAVALCANTE, ZENALDO COUTINHO. 07583

tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ GENOINO, JOÃO CALDAS (Pela ordem) - Reclama-
MARCELO DÉDA... 07580 ção contra funcionamento da Comissão de Orça-

PRESIDENTE (Michel Temer) _ Votação mento simultaneamente à apreciação plenária da
da Emenda Aglutinativa n° 39. 07580 Ordem do Dia. 07583

Comunicação ao Plenário sobre alteração PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
do teor da proposição. 07581 ção ao plenário, para votação de destaques, dos

,.,. integrantes da Comissão de Orçamento. 07583
Usou-da palavra a SrII Deputada ZULAh:

COBRA, Relatora da matéria. Usaram da palavra pela ordem, para re-
Usaram da palavra os Srs. Deputados gistr de voto, os Sr. Deputados MARCELO
,.,. BARBIERI, MARA DO CARMO LARA, ARNON

INOCJ:NCIO OLIVEIRA......................................... 07581 BEZERRA, JOÃO MENDES, BADU PICANÇO,

Usou da palavra a SrII Deputada ZULAI~ FÁTIMA PELAES. 07583
COBRA, Relatora da matéria. 07581

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
mento ao Plenário sobre redação do § 2° da
Emenda Aglutinativa nO 39. 07581

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MARCELO DÉDA. 07581

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados REMI TRINTA,
JOSÉ ALEKSANDRO, GEOVAN FREITAS,
CELSO GIGLlO, GIOVANNI QUEIROZ, JOÃO
MENDES ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca
ção de sessão extraordinária dia 10 de fevereiro,
às9h ..

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Indaga
ção à Presidência sobre horário de início da reu
nião das Lideranças partidárias marcada para o
dia 10 de fevereiro .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
de reunião de Líderes, dia 10 de fevereiro, às
10h, para acerto os destaques .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado Luis EDUARDO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RICARD BARROS .

Usaram da palavra ordem, para registro de
voto, os Srs. Deputados ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO, SALVADOR ZIMBALDI, CELSO



07598

07598

07609

07610

07617

07596

07597

07597

07596

07596

07596

07596

07596

07596

07597

07595

07595

07595

07595

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados AYRTON
XERt:z, BISPO RODRIGUES, JOsE: ANTONIO......

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o sr. Deputado EDUARDO PAES .

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

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr, Deputado FERNANDO GABEIRA.

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do FERNANDO GABEIRA ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
IBRAHIM ABI-ACKEL. ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOC~NCIO OLIVEIRA, EDUARDO PAES. ......... 07595

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Sr. Deputados
FERNANDO GABEIRA, INOC~NCIO OLIVEIRA.

Uso da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RICARDO FIÚZA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da expressão destacada ..

Usou da palavra encaminhamento da vota-
ção o Sr. Deputado RICARDO FIÚZA....... ..... ....... 07595

Uso a palavra pela ordem e para orienta
ção da respectiva bancada o Sr. Deputado
MENDES RIBEIRO FILHO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GLYCON TERRA
PiNTO.................................................................... 07595

Usaram da palavra para orientação das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados JOsE: ROBERTO
BATOCHIO, EDUARDO PAES, GERSON PERES,
DUILlO PISANESCHI. .

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, a Sra. Deputada ZEZE: PERRELLA. ..

Usaram da palavra para orientação das respec
tivas bancadas os Srs. Deputados MARCELO DÉDA, .
ROBERTO ARGENTA, JUTAHY JUNIOR, MENDES
RIBEIRO FILHO, INOCt:NCIO OLIVEIRA. ..

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ANTONIO KANDIR,
MURILO DIMINGOS ..
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Usou da palavra a Srs. Deputada ZULAI~ RESíDENTE (Michel Temer) - Anúncio da
COBRA, Relatora da matéria. 07595 continuação da votação dos destaques na

sessão matutina de 10 de fevereiro, às 9h. 07597

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado SE:RGIO REiS....... 07598

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Reflexos
da falta de controle de conteúdo de filmes, vi·
deogames e programas exibidos nas emisso
ras de televisão na ocorrência de agressão a
facadas praticada por criança em Brasília,
Distrito Federal. Preocupação da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto com a ba
nalização da violência em programas de
emissoras de televisão e nas fitas de vídeo
comercializadas no País. 07598

Usaram da palavra pela ordem, para re-
gistro de voto, os Srs. Deputads JOAO
MAGNO, NEY LOPES, JULIO SEMEGHINI,
ALCIONE ATHAYDE, FERNANDO ZUPPO,
CLEUBER CARNEIRO, ROLAND LAVIGNE,
PEDRO CHAVES, RAIMUNDO GOMES DE
MATOS, POMPEO DE MATTOS, NICIAS
RIBEIRO, JOsE: CARLOS VIEIRA, MIRIAM
REI O, NEIVA MOREIRA. .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer-
ramento da votação ..

Supressão da expressão destacada .

Apresentação de proposições:
REGINALDO GERMANO; FERNANDO FERRO;
LAMARTINE POSELLA; MARÇAL FILHO;
CUNHA BUENO; NILMÁRIO MIRANDA E
OUTROS; JOsE: PIMENTEL, JOAO CALDAS;
oU/LIa PISANESCHI; CLEMENTINO
COELHO, AVENZOAR ARRUDA; JOVAIR
ARANTES; CELCITA PINHEIRO; PEDRO
WILSON; URSICINO QUEIROZ; VALDIR
GANZER; WAGNER SALUSTIANO; LUIZ
CARLOS HAULY; BISPO RODRIGUES;
SEVERINO CAVALCANTI E OUTROS; JOSÉ
CARLOS COUTINHO; RITA CAMATA;
VANESSA GRAZZIOTIN; ELCIONE
BARBALHO; FREIRE JÚNIOR E OUTROS;
AGNELO QUEIROZ; PEDRO VALADARES;
MARCUS VICENTE; ARY KARA ..

VII - Encerramento

3 - ATO DA PRESIDJ::NCIA
a) Em aditamento ao Ato da Presidên

cia de 2 de fevereiro de 2000, que constituiu
o Grupo de Trabalho destinado a tratar da
transposição de águas do rio São Francisco
e revitalização do seu curso, bem como
apresentar proposta ao orçamento que viabi-
lizem estas ações, incluir os deputados que
relaciona .



07631

07630

07628

07622

07626
I

5 REQUERIMENTOS DE
INFORMAÇÕES, n2s 1.674 a 1.679 de 2000,
com pareceres e despachos .

6-DIVERSOS
a) Departamento de Fínanças, encami

nhando a prestação de contas analítica do Fundo
Rotativo, referente ao mês de dezembro/99 .

COMISSOES
7 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, 31 Reunião (Ordinária) e 41 Reunião (Extraor-
dinária) em 9-2-00 ..

b) Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, 61 Reunião (Ordinária), em
9-2-00 .

c) Grupo de Trabalho destinado a tratar da
transposição de águas do rio São Francisco e re
vitalização dos seus afluentes, bem como apre
sentar proposta ao orçamento que viabilizem es-
tas ações, * 21 Reunião em 9-2-00 .

* Atas com notas taquigráficas
8-MESA
9 - LíDERES E VICE-LíDERES
10- DEPUTADOS EM EXERCíCIO

11 - COMISSÕES
07621

07619

07617

07619

07619

07617

07617

4 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Apostila: Dagmar Telles Costa Chuairi,

Eustáquio Roberto dos Passos ..
b) Vacância: Erico Vinicius Mendes, Fer-

nando Cesar Costa .
c) Exoneração: Cláudia Rita Spessatto,

Clóvis Hugueney Neto, lliane Antônio Storni
Mandelli, Lacyr Dias Andrade Filho, Maçao Tada
no, Marcos de Freitas Mattos, Maria Eliane
Aymone Padilh8, Maria Oceano Silva Alves, Mari
Toste Segall Ramos, Paulo Afonso Mendes Karl,
Rosana da Silva Ferreira ..

d) Dispensa: Antônio Luiz Ramalho Cam
pos, Gustavo de Arantes Pereira, Viviane de Pa-
ula e Silva .
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h) Designação: Alvaro Achcar Júnior, LJis
Alberto Carmo. 07622

e) Torna sem efeito nomeação: Simone
Machado da Silveira Fróes Fialho ..

f) Nomeação: Cláudia Rita Spessatto,
Gláucio Costa Sereno, Guido Fabiano Alves
Costa, Isaías Santiago da Silva, Ivone Maria Vil
lani do Nascimento, Jocileide Pereira Stelmann,
Jorge Alberto B. da Silva, Luís Gustavo Marinho
Gomes, Mareio Martins Holanda, Marcus Túlio
dos Santos, Mariana Regis Jansen, Maria Teresi
nha de Miranda Faria, Mari Tostes Segall Ramos,
Valdênia Costa Guimarães .

g) Designação por acesso: Dione Maria
de Resende Coutinho, Gustavo de Arantes Pere-
ira, Rubens Marcelo Souza Leite ..

Ata da 31ª Sessão, da Câmara dos Deputados, Solene,
Matutina, da 2ª Sessão' Legislativa Extraordinária,

da 51ª Legislatura, em 9 de fevereiro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente, Severino Cavalcanti,

2.Q Vice-Presidente; Jaques Wagner, 3!2 Secretário

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 26 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Declaro 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. JAQUES WAGNER, 32 Secretário, ser
vindo como 211 Secretário, procede à leitura da Ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. CAIO RIELA, servindo como 111 Secretá
rio, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL, nos seguintes termos:
OFICIO N2 173-L-PFLl2000

Brasília, 8 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,
Indico a V. Exa o Deputado Moroni Torgan para

integrar, como membro titular, a Comissão Especial
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destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n2 4.049-A/98.
Lei n'l a.561, de 1997, do Senhor Deputado Paulo Solicito a V. ExA autorizar a publicação do referido
Paim, que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá ou- projeto e do parecer a ele oferecido.
tr~arovidências",e a~ apensado, em substituição ao Respeitosamente, - Deputado Flávio Derzi,
O, Costa Ferreira. Presidente.

,;:, tenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei- Publique-se.
ra, 6rd~r (:lo PFL. Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi-

Defiro. Publique-se. dente.

Em 9-2-2000. - Michel Temer, Presi- Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Presi-
dente. dente da Comissão de Economia, Indústria e Co-

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

PDT, nos seguintes termos: OFfcIO-PRES. N2 400/99
OFIcIO N2 41/2000-PDT

Brasflia, 8 de fevereiro de 2000

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. ExA os Se

nhores Deputados ~berSilva e Celso Jacob para inte
grarem como Titular e Suplente, respectivamente, a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir pa
recer ao substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição n2 472-D, de 1997, do Senado
Federal, que "altera dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da
CQn;l!!tuição Federal, e dá outras providências" (Regu
lamentação de Medidas Provisórias).

Ao ensejo, renovo a V. ExA protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT.

Publique-se.
Em 9-2-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos,
OF. TP NA 347/99

Brasflia, 111 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,

. Comunico a V. Exll, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n2 1.082/99.

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

Respeitosamente, - Deputado Flávio Derzi,
Presidente.

Publique-se.
Em 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OF. TP Nll 358/99

Brasflia, 16 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,

':Comunico a V. ExA, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por

Brasflia, 1,8 de novembro de 1999

Sr. Presidente,
Na reunião ordinária realizada no dia 17 de no

vembro, esta Comissão rejeitou unanimemente o
Projeto de Lei n2 453-A/95 - do Sr. Newton Cardoso 
que "revigora o § 42 do art. 22 da Lei n2 8.031, de 12 de
abril de 1990, que cria o Programa Nacional de De
sestatização e dá outras providências", nos termos do
parecer do Deputado Ronaldo Vasconcellos.

Tendo em vista a rejeição da proposição em tela
nas Comissões de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público e de Economia, Indústria e Comércio, in
cumbidas de apreciar-lhe o mérito, solicito a V. Exll

autorizar as providências inerentes, nos termos do
que dispõe o art. 133 do Regimento Interno desta
Casa.

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFlcIO-PRES. N2 447/99

Brasíl!a, 1li de dezembro de 1999

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

mento Interno, comunico a V. ExA a apreciação do
Projeto de Lei nO 316/99, por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFicIO-PRES. Nll. 448/99

Brasília, 111 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,
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Bras!lia, 24 de janeiro de 2000

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a V. Ex· a apreciação do
projeto de Lei nIl.1.079/99, por este Órgão Técnico.

Solicito a V. Ex· autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer aele oferecido.

Respeitosamente, Deputado Aloizio Merca..
dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi·

dente.

OFicIO-PRES. N.!l 7/2000

Bras!lia, 24 de janeiro de 2000

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a V. Ex· a apreciação do
Projeto de Lei nIl.1.250/99, por este Órgão Técnico.

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

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi- OFicIO-PRES. N.!l 466/99
menta Interno, comunico a V. Ex· a apreciação do . .
Projeto de Lei n.!l883/99, por este Órgão Técnico. Braslha, 8 de dezembro de 1999

Solicito a V. Ex· autorizar a publicação do referi- Sr. Presidente,
do projeto e do parecer a ele oferecido. Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi-

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca· menta Interno, comunico a V. Ex· a apreciaç~o do
dantél Presidente. Projeto de Lei n.!l3.264/97, por este Órgão Técnico.

Publique-se. Solicito a V. ExA autorizar a publicação do referi·
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi- do projeto e do parecer a ele oferecido.

dente. Respeitosamente, - Deputado Aloi:lio Merca·
OFiCIO-PRES. N.!l 459/99 dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFicIO-PRES. N.!l 4/2000

Bras!lia, 24 de janeiro de 2000

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

mento Interno, comunico a V. Ex· a apreciação do
Projeto de Lei n.!l 3.827/97 (PL n.!l4.407198 apensado),
por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca·
dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFicIO-PRES. NQ 5/2000

Bras!lia, 1.!l de dezembro de 1999

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

mento Interno, comunico a V. Ex· a apreciação do
Projeto de Lei nIl 4.818/98, por este Órgão Técnico.

Solicito a V. Ex· autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecera ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca·
dante, Presidente.

Publique-se. .
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFicIO-PRES. N.!l460/99 ,

Bras!lia, 111 de dezembro de 1999

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

mento Interno, comunico a V. Ex· a apreciação do
Projeto de Lei n.!l323/99, por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFiCIO-PRES. N.!l 465/99

Brasilia, 8 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi
mento Interno, comunico a V. Ex· a apreciação do
Projeto de Lei n.!l 949/99, porteste Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
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Brasília, 7 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,
Comunico a V. ExA, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nSl 4.801, de 1998.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFiCIO Nll. 244/99

Brasília, 7 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,
Comunico a V. ExA, em cumprimento ao disposto

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nSl 916, de 1999.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFiCIO Nll 252/99

Brasflia, 1Ode dezembro de 1999

Sr. Presidente,

Comunico a V. ExA, em cumprimento ao disposto
no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgêo Técnico, do Projeto de Lei nSl 1.166, de 1999.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFiCIO N1l257/99

Brasllia, 1Ode dezembro de 1999

Sr. Presidente,
Comunico a V. ExA, em cumprimento ao disposto

no art 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este
Órgão Técnico, do Projeto de Lei nSl 2.569-A, de 1996.

Solicito a V. Ex'- autorizar a publicação do referi
do projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José Múclo Mon
teiro, Presidente.

Publique-se.

Brasllia, 24 de janeiro de 2000
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'Respeitosamente, - Deputado Aloizio Merca- OFicIO Nll 239/99
cIante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFicIO-PRES. Nll 8/2000

Brasllia, 24 de janeiro de 2000

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re
gimento Interno, comunico a V. ExA a apreciação do
Projeto de Lei nll.1.612/99, por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, Deputado Alolzio Merca
dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
OFicIO-PRES. Nll 9/2000

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

mento Interno, comunico a V. ExA a apreciação do
Projeto de Lei nll.1.437/99, por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, Deputado Aloizio Merca
dante, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.

Da SI'" Deputada Maria Elvira, Presidente da
Comlsslo de Educaçlo, Cultura 8 Desporto, nos
••guintes termos,

OFIcIO Nll P-480/99

Brasllia, 15 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,
Comunico a V. ExA, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, que a Comissão
de EducaçAo, Cultura e Desporto, aprovou, com
substitutivo, o Projeto de Lei nll. 1.636/99 - Da sra
Esther Grossi - que "assegura reunião semanal de
estudos aos professores·, para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Maria Elvira, Pre
sidenta.

Publique-se.
Em, 10-2-00. Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado José Múcio Monteiro, Pre
sidente da Comisslo de Trabalho, de Adminis
traça0 e Serviço Público, nos seguintes termos,



Defiro, Publique-se
Em, 9-2-00. - Michel Temer, Presidente.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Antonio Feijão, nos se·
guintes termos,

Sr. Presidente,
Na forma da lei, e em atendimento às normas re

gimentais desta Casa, informo a V. ExA que, nesta data,
estou me desligando do quadro de filiados do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB e, concomitante
mente, ingressando no Partido Social Trabalhista 
PST, Bancada do qual, nesta Casa, passo a integrar.

Atenciosamente, - Antonio Feijão - Deputado
Federal.

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

Em, 9-2-00. - Michel Temer, Presi
dente.

Macapá, 8 de fever~irode 2000

sra Presidenta,
Antonio da Justa Feijão, brasileiro, separado

judicialmente, ge610go, Deputado Federal, residente
e domiciliado em Macapá/AP, cito à Av. Mendonça
Furtado nll 746, portador da cédula de identidade de
n1l 245448 SSP-RN e tftulo de eleitor n1l 12438125/85
seção 0051, atendendo ao que dispõe o art. 21 da lei
n1l 9.096/95, vem mui respeitosamente comunicar a V.
ExA que nesta data, filie-me ao Partido Social Traba
lhista - PST, ficando portanto cancelada a minha fili
ação anterior nessa agremiação partidária, o Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Atenciosamente, - Antonio Feijão Deputado
Federal.

Excelentfssimo Sr. Dr. Juiz da MM. 002a Zona
Eleitoral do Estado do Amapá.

Antonio da Justa Feijão, brasileiro, separado judi
cialmente, geólogo, Deputado Federal, residente e domi
ciliado em MacapálAP, cito à Av. Mendonça Furtado nll

746, portador da cédula de identidade de 'nll 245448
SSP-RN e tftulo de eleitor nll12438125/85 seção 0051,
vem mui respeitosamente a V. ExA comunicar que nesta
data filiou-se ao Partido Social Trabalhista - PST.

Isto posto, atendendo ao que determina o art. 21
da lei n1l 9.096/95, requer a anotação da sua nova fili
ação para os devidos fins.

Termo em que Pede Deferimento
Macapá, 8 de fevereiro de 2000. - A~~~nio Fei

jão, Deputado Federal.
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10-2-00. - Michel Temer, Presi- tais, seja prorrogado o prazo por mais dez sessões, a
partir do dia 9 de fevereiro, para este 6rgã6"'Íécnico
concluir os trabalhos.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira,
Presidente.

OF. P-202/99

Fevereiro de 2000

Em,
dente.

OFIcIO Nll 267/99

Brasília, 15 de dezembro de 1999

Sr. Presidente,
Comunico a V. ExA, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nll 3.347/97 e
do Projeto de Lei n1l 3.597/97, apensado.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon·
teiro, Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira, Presi·

dente da Comissão de Viação e Transportes, nos
seguintes termos,

Brasflia, 8 de dezembro de 1999

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

Regimento Interno, comunico a V. ExA que a Comissão
de Viação eTransportes, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou o Projeto de Lei nll 103/99 - da sra Maria
Elvira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da implan
tação de dispostitivos que impeçam a morte de animais
silvestres por atropelamento nas rodovias brasileiras".

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Teixeira,
Presidente.

Publique-se.
Em, 10-2-00. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Gastão Vieira, Presidente da

Comissão especial destinada a proferir parecer a
Proposta de Emenda à Constituição nll 137-A, de
1999, que "Estabelece limite para remuneração, sub
sídio, provento ou pensão, aplicável aos Três Pode
res Públicos e ao Ministério Público" (Subteto).

OFICIO N9. 3/00-Pres.

Brasflia, 27 de janeiro de 2000

Sr. Presidente,
Considerando a necessidade de se esgotar os

debates em torno da temática da Proposta de Emen
da à Constituição nll 137-A, de 1999, que "Estabelece
limite para remuneração, subsIdio, provento ou pen
são, aplicável aos Três Poderes Públicos e ao Minis
tério Público", requeiro a V. ExA, nos termos regimen-
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PROJETO DE LEI N° 2 430, DE 2000
(DO SR CLEMENTINO COELHO)

Acrescenta o artigo 14-A a leI nO 9433 de 8 tie Janeiro de 19'97. Que "InstituI a Polltlca
Nacional de Recursos Hldncos' cna o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hl "COS, regulamenta o InCISO XIX do art 21 da ConstitUição Federal e altera o art 1° da
Lei n° 8 001, de 13 de março de 1990 que modificou a Lei n' 7 990 de 28 de dezembro de
1989'

(AS COMISSÕES DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL DE MINAS E ENERGI~, DE
DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS E DE CONSTITU1ÇAO E
JUSTiÇA E DE REDACÃO (ART, 54) - ART 24, 11)

o Congresso Nacional decreta

Art 1° Esta Lel estabelece que o aW€lto de uso de recursos

hldncas de cursos d agua de dOmlnlQ da UnIão para transposição para outras bacias

hrdrograficas 50 pode ser outo~gadomedIante aprovação do Congresso Nac,onaí

Art ;::0 O art 8° da Lei n') 9 433 ~e 8 de lanclro de 1997, passa

a vigorar acrescIdo do segurnte art 14-A

"Art 14-A A outorga de dIreito de uso de recursos hldncos de

cursos d'agua de dommJO da Umão para transposIção para outras baclds

h/drograficas mdependente dos fms a que se destma a agua 50 podera ser efetivada

mediante aprovação do Congresso NaCIonal ~

Art 30 Esta leI entra em vIgor na data de sua pubhcaç50

JUSTIFICAÇÃO

Com o aumento vertIgInoso da demanda por recursos hídriCOS

para vanas fins como Irrigação, abastecimento humano e Industrial, aproveitamentos

hldreletncos, lazer, etc, crescem, no Brasil, as posslbrlldades de transooslção de

grandes vazões de agua de uma baCia hldrografica para outra Isto se faz(pQ,:s;er

graças aos recursos tecnologrcos hOJe dlSpOnlVels e ao alto va10r Que a agua adquire

como elemento estrategtco em um grande numero de setores produtiVOS e de

serviços

A transposição de agua de uma baCia hldrografica para outra

pode ser a solução para vanos problema.s sociaIS proporcionando o etemer,to baslco

para que ~ atividades económlcas de carater permanente se desenvolvam

melhorando as condições ae emprego e de renda e, portanto transTormando

radIcalmente as perspectivas de desenvolvimento de uma sociedade

Estados Unrdos (CallfornI8) Israel Espanha e vaneos outros

palses consegUIram bons resultados SOCiais e econômIcos com a transpoSIção de

agua de uma ou maIs baCIas hldrograficas para areas com elevado deficlt hldnco

Graças a proletos bem elaborados e bem avahados, tr8nsformaram regiões andas

em produtIvas e gerédoras de nquezas
No entanto não faltam exemplos de verdadeiros desastres

ambientaIs decorrentes do mesmo tIpO de empreendImento O pnnc!p:JI deles e o do

Mar de Aral na extmta Umão Sovletlca, de CUia baCia hrdrografica foram desvIados

vanos r,os com o obJetiVO de Irrrgar grandes plantações de algodão e mIlho O Mar

de Aral leve seu nlvel slgmfica:lvamente reduzido, aumentada a Sallnldaoe de suas

aguas e extinta uma atl'JJdade pesqueira de alta rentabIlidade cUJo pnnclpal produto

era o cavrar de mElhor qualidade do mundo ConSidera-se sua sItuação como

trreverslVel do ponto de vIsta amb ental SOCial e econômico

Seç:iu I
Dn, Planu, de Rccur"lo\ lfídnco,

\rI X" n ... PI..1Il(', ~ic Recurso.:; llidnLo\ ...~rfio d.lhor.HJo.:; por hJCIU
hh.lmgl.llil..1 por I 't.1c1n L' ptlr.J (1 P.lI'"

Seçãull
no I'ntluadralJ1cnto d(l~ ( orro", t1c \gua CI~l (·Ia ...... c....

Segundo OI., I \()~ Prcpuntlcrantc\ da \guu

\rt 1)<' () cnquaJr.ullclllo do,", (..orpo" de .lgUd el11 <..I.l<, ...C.......cgulldo (10:; lIt,o'"

prqwmkr.llltt;., d.1 .1~U.1 \ 1',,1 .1

I _ ,I"qcgurar .I'" .lglW'" qUdhdJdc compall\-c1 com o... U"'O'" 111.11'" C'\lgcnte"i .1

que lnrem ,k-..tlt1.lJ,b
11 - Ollnmlur 0' lU....lth de l.otllb.HI.: ,I polllll.".io d.!'.. ,lgU,I'" mcuhmlc .1\-ÕC,",

\wc\cnt\\.\... pCnlMnCtllc...

~e~:iu 111
1).1 Oulon,:.1 de Direito' de l \0 de I~ccur\n'" lIídrlcn,

\rt 14 i\ outorgJ eicu\<tlr-...l.'-u por alo da J.UlOflJJ.UC competente do
Poder I \L'l.Utlvo rc:deral do~ r~tndo!:. ou do DIstntn rcdcr.ll

~ III
() Poder L\cl.Ullvu Fedeml podem delegar aos estado'i c .lO Dlstnto

I eJcr.I! uJlnpclênC1J pJTa I..ollceda outorga de dm:ilo de UI..,O de recur.so 11Idnco de
dnmlnJ(l da 1I111jo

~ 2" (VET, \I)U J

Art 15 A \)U!orgd de dlrello de uso de rccu,"os llldncos podera ser
<,uspcnSJ pJIcllll ou totalnwme em defimtlvo ou por prazo octcmlmado. na~

~cgulI1tcs L1rcunstâncIJ~

I - não wmpnmentn pelo outorgado dos tcnnm, da outorga,
11- uusênc13 de lbO por trc) anos consecutlv(ls.
111 - ncccssldddc premente de agua pdra dtender d situações de

calamIdade Inclus"e as decorremes de condIções clJmatlcas adversa,_
IV - neceSSIdade de se prevemr ou reverter grave degradaçjo amblcntaL
V - neceSSIdade de se atender a usos pnontanos de Interesse coletivo

para n, qUalS não sc dIsponha de fontes alternatIvas.
VI - neceSSidade de screm mantidas dS caractcnstlcas de nd,c2abllJdadc

do corpo de agua -

.....,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 399 DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N° 547/99

Aprova o texto do Protocolo Ushuala sobre Compromisso Democratlco no MERCOSUL
Bohvla e Chile, aSSinado em 24 de Junho de 1998 por ocaSião da XIV ReUniãO do
Conselho do Mercado Comum

(A COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO)

() CONGRESSO NACIONAL decrcta

Sala da Cotrussão. cm 9 de [c"eretro de 20011

/,~
Depurarfo'~!(jiifo1?;cl';;--~
V/ PIes nte_-

,\rt, l° FIca aprovado () texto do Protocolo Cshu:ua sob«
ComprotruSóo Democratlco no i\IERCOSL'L Bolí,~a e Chtle d 2 d
tunhode 1998 • d • ' ,,",sma o em 4 e

, por ocaSlao a XIV Reumão do Conselho do Mercado Cornwn

N aI Paragrafo umca l'tcam ,ulelro, a aprovado do Congres>o
_--='_~~~~I!- qUillMiuer :1t03 yue unphquem rC\·l~ào do retendo ptt'.1toc~lo bem

'1.~at.3tj~er ,::l1u::.te~ complemenrareh yue, no.3 wnno~ Jo tOCl::.0 I' do' arr 4~o~o
Con:fuEUtcao rederaI learr t ' . • J.
patthnomo naCiOnal . < e em {.;ncargo~ r,u CQmprofilssoS gravosos ao

Em vanc~ nos do mundo, o exces::;o de retIrada t::c agua para

usos cansumptlvos redUZIU as areas estuanna5 e fez avançar a cunha salina

destruindo os locaiS de reprodução de peIxes. crustaceos e outros fruto:; do mar TaiS

efeitos eliminaram 3 pesca e a ccleta como fontes de 5ubslstencl8 de populações

InteIras reduzmdo·as a rT11sena

Os cursos d agua de domlOlo da União. por banharem vános.

Estados têm suas aguas ligadas a Interesses regionaIs e nac'onals Retirada::;

Slgmficatlvas podem afetar profundamente as populações que vIVem em suas

margens e que tradiCionalmente utilizam suas aguas para os maIs dlver;os fins

Podem afetar como j<1 citamos os ecossistemas de seus estuanos, preludlcando as

atlVldades pesqueiras em trechos conslderavels do litoral braSileIro

Só no amblto do Congresso NaCIonal podem ser realmente

avaliadas conSIderando a multiplicIdade de Interesses envolVidos, a ttansposlção de

agua de uma baCIa hldrografica para outra Esta e uma questão que não pode ser

deCIdida exclUSivamente pelos meios tecOIcos e admlnlstratlvos que nem~~

levam em conta todos os fatores envolVidos

uu~ tN:> t KUMt:.N I U:>

Art 2,0 L3te Decreto LCgt~lat1\"o entra em \ tgor na data de



07356 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

(AS COMISSõES PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL' DE RELAÇõES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUIÇXÓ E JUSTIÇA E
DE REDAÇXO)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

presldenC1al sobre comproml.sso Democrat1co no MERCOSUL e do

protocolo de A.desão a essa Declaração por parte da Bo11vJ.Z1. l!!I: do

Chile, fJ.t'1:I.ac1os em San LU1S, Argent1na, no dJ.a 25 de JunhO de 1996,

e estabelece que a plena vl.gencl.a das lnstl.tUl.c;:ões delDOcráticas

canstltUl. condiçio essenc1al para a dCiulenvolVl.mento doa precesses

de ~nteqração entre seus Estados Partes. O protocolo d. Uahu&.l& é

parte ~nteqrantfl: do Tratado de Assunção e dos respectivos Acordos

de lntegração celebrados entre o MERCOSUL, Bol1vla e Chile.

MENSAGEM NO 547, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à conslderaçAo do Conqrosso Naclcnal o
Protocolo de Ushuala sobre Comprom1sBo Democrát1ca no
Bolívla ~ Chile, asslnado em 24 de Junho de 1998, por
XIV Reunlâo do Conselho do Mercado Comum.

texto do
MERCOSUL,

ocaSla.o da

2.

3.

o refer,1.do lnstrumento reitAra os termos da naclaraçio

Coa vlstas ao encamlnhi!llll.ento da materJ.a a aprecJ.açio do

poder LeqJ.sla.tJ.vo, submeto a Vossa ExcelêncJ.a proJeto de K.nsage.m

De confonmdade com o disposto no artIgo 84, mClso vm, da ConstltuiçAo Federal.

submeto a elevada conSIderação de Vossas ExcelênCias. acompanhado de EXpOSIÇio de Motivos do
Senhor Mmis!ro de Estado das Relações Extenores, o texto do Protocolo de Ushuaia sobre

CompromIsso Democratlco no MERCOSUL. BolívIa e Chile. assmado em 24 deJulho de 1998, por
ocasIão da XIV Rewuão do Consellio do Mercado Comum

(;> . L-..rr- "2-
~U~LAHl?'::A

Minlstro de Estado das Relações ExtBrJ.oresBrasIl,., 20 de abnl

,01~.L.-
de 1999

ao congresso NacJ.onal, Juntamente com cópias

protocolo.

RaspeJ.tosamente,

autênt1cas do

"LEGISLAÇÃO CITADA A~XADA PELA
COORDE:\AÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITIJLO IV
Da Orgaruzação dos Poderes

CAPÍTULOJl
Do Poder Execullvo

SEÇÃOIJ
Das AtnbUlções do PreSIdente da Repubhca

An 84· Compete pnvallvamente ao Prestdente da Repubhca.
I • nomear e exonerar os MmlSlTOS de Estado.

VIII • celebrar tratados. convenções e atos mtemaClOnalS sUjeItos a referendo do
Congresso NaCIOnal'

ElI N' .29 /llRE.

,/
Ch~.DlI :j....~k1 cs.

Ate& klN;maacn:h!l dO MRE

PROTOCOLO DE USHUAIA
SOBRE COMPROMISSO DEMOCRÁTICO NO MERCOSUL,

BOLÍVIA E CHILE

A Republlca Argenlina, a Republica FederatIva do BraSil. a Republica do ParaguaI e e
Republlca Onental do UruguaI, Estados Partes do MERCOSUL, assim como a
Republlca da 80llvla e a Republica de Chile, doravante denominados Estados Partes
dO pr....nt.. Protocolo,

REAFIRMANDO os principiaS e objelivos do Tratado de Assunção e seus Protocolos,
as.,m como os dos Acordos de Integração celebrados entre o MERCOSUL e a
República da Bollvla e entre o MERCOSUL e a Republica do ChIle,

REITERANDO o que expressa e DeclaraçAo PreSIdencial de Las LeI'las, de 27 de
Junho de 1992, no sentido de que a plena VigênCia des InstitUIções democretlcas e
condição Indlspensavel para a existênCIa e o desenvolVimento do MERCOSUL

RATIFICANDO a Declaração PreSidenCial sobre CompromIsso Democratlco no
MERCOSUL e o Protocolo de Adesão aquela Declaração por parte da República da
Bollvla e da Republlca do Chile,

ACORDAM O SEGUINTE

ARTIGO 1

A plena VigênCia das institUições democralicas é condição essenCial para o
desenvolVimento dos processos de mtegração entre os Estados Partes do presente
Protocolo

ARTIGO 2
BrasJ.lia, em :'::1 de

o presente Protocolo se aplicará às relações que decorram dos respecbvos Acordos
de Inlegração vigentes entre os Estados Partes do presente protocolo, no caso de
ruptura da ordem democrábca em algum deles

Excelent1SIumo senhor PresJ.dente da R.publica,

Submet:.o a elevada cons.1daraç:áo de Vossa Exce16nc1B o

anexo Protocolo de UshuaJ.B sobre COll.prOmlSso O.aocrático no

MERCOSUL, B011""J.8 e Chile, asa1.nado em 24 de Julho d. 1998, por

ocasião da XIV ReunJ.ão do Conselho do MercZldo Comum.

ARTIGO 3

Toda ruptura da ordem democratlca em um dos Estados Partes do presente Protocolo
Imphcara a aphcação dos procedimentos previstos nos artIgos segumtes

ARTIGO 4

No caso de ruptura da ordem democrática em um Estado Parte do presente Protocolo,
os demaiS Estados Partes promoverêo as consultas pertinentes entre SI e com o
Estado afetado
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ARTIGO 5 PELA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

PELA REPUBLlCA ORIENTAL DO URUGUAY.

~J/í7/(/5~~~~~/// ~
/'jIkAJt;;t/~+ ~==!-~====:

/SVlIO MARIA SANGUJNETTI DIDIER OPERTTI BADAN.// .
I . /

,I /

Quando as consultas mencionadas no artigo anterior resultarem infrutlferas, os demaiS
Estados Partes do presente Protocolo, no amb,lo especifico dos Acordos de Integração
vigentes entre eles. considerarão a natureza e o alcance das medidas a serem
aplicadas, levando em conta a gravidade da situação eXistente

Tais medidas compreenderão desde a suspensão do dlTelto de participar nos
diferentes órgãos dos respeclJvos processos de integração até a suspensão ,dos
direitos e obrigações resultantes destes processos

ARTIGO 6

As medidas previstas no artigo 5 precedente serão adotadas por consenso pelos
Estados Partes do presente Protocolo, conforme o caso e em conform,dade com os
Acordos de Integração vigentes entre eles, e comunicadas ao Estado afetado, que não
participará do processo deCISÓrio pertmerlte Tais medidas entrarão em vigor na data
em que se faça a comunicação respectiva

ARTIGO?

As medidas a que se refere o artigo 5 aplicadas ao Estado Parte afetado cessarão a
partlT da data da comunicação a tal Estado da concordância dos Estados que
adotaram tars medidas de que se venflcou o pleno restabele~lmento da ordem
democrática, o que deverá ocorrer tão logo o restaleclmento seja efelJvo

ARTIGOS

O presente Protocolo é parte Integrante do Tratado de Assunção e dos respectivos
Acordos de Integração celebrados entre o MERCOSUL e a República da Bollvla e
entre o MERCOSUL e a Republlca do Chile

ARTIGO 9

O presente Protocolo se aplicara aos Acordos de Integração que venham a ser no
futuro celebrados enlre o MERCOSUL e a Bollvla, o MERCOSUL e o Chile e entre os
seis Estados Partes deste Protocolo, do que se devera fazer menção expressa em tais
instrumentos

L/

I4
Y

"ut~'"

~-~
~.-:._-

RUBENMÊLGAREJO LAlIlioNI

PELA REPUBLlCA DA BOLíVIA

~~\..
JAVIER MURILLO DE LA ROCHA

PELA REPÚBLICA DO CHILE

ARTIGO 10

O presente Protocolo entrara em vigor para os Estados Partes do MERCOSUL trinta
dias depOIS da data do depOSito do quarto Instrumento de ratificação Junto ao Governo
da Republlca do Paraguai,

O presente Protocolo entrara en vigor para os Estados Partes do MERCOSUL e a
República da Bollvia ou a República do Chile, conforme o caso, tnnta dias depOIS que
a Secretana-Geral da ALADI tenha informado às cmco Partes Signatárias
correspondentes que nelas se cumpriram os procedimentos mtemos para sua
Incorporação aos respeclJvos ordenamentos JurldlCos naCionaiS

Feito na Cidade de Ushuala, Republlca Argentina, no dia vinte e quatro do mês de
Julho do ano de mil novecentos e noventa e odo, em três onglnals nos Idiomas
Espanhol e Português, sendo ambos os textos Igualmente autênticos

PELA REPUBLICA ARGENTINA
AvISO n' 559 - C. CIVIl.

PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

/-
~ /' (<.,," I....

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r-----

i (:- -;-;;'-C?:~
LUIZ FELIPE LAMPREIA

, Em 30 de abr~l de 1999.

Senhor Pnm.crrD Secretario.

Encanunho a essa Secretana Mensagem do Excelentíssimo Senhor PreSidente da

Repubhca relatIva ao texto do Protocolo de Ushuata sobre Compromisso Democra!!co no

MERCOSUL. Bolívia e Clule. assmado em 24 de Julho de 1998. por ocasião da XIV Reurnão do

COrlSelho do Mercado Comum

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chere da Casa Civil
da Presldênc13 da Republica

A Sua Excelencla OSenhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Pnmclro Secretano da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I- RELATORIO

o Excelenlfsslmo Senhor Presidente da República submete

á consideração do Congresso Nacional, por meIO de Mensagem n' 547, de 1999,

acompanhada da ExpoSição de Motivos nO 129/MRE, de 29 de abril úlbmo,

firmada pelo Senhor Ministro de Estado das Relações Extenores, o texto do

protocolo de Ushuala sobre Compromisso Democratlco no MERCOSUL, Bollvia e

Chile, assinado em 24 de Junho de 1998, por ocaSião da XIV ReUnião do
Conselho do Mercado Comum

Preliminarmente a Mensagem em pauta fOI distnbulda à
Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, em

cumpnmento do diSposto nos mClsos I e 11 e nos §§ 2' e 3' do artigo 2' da

Resolução nO 1 de 199a-CN, a fim de que aquele colegiado apresentasljI\

relatório circunstanciado sobre a matéria, o que ocorreu em 23 de setembro do \
ano em curso, oportUnidade em que fOI aprovado por unanimidade o relalóno~d'

Deputado LuIZ Mamardl, devendo, ainda, após a manifestação desta Comia

ser ouvida a Comissão de ConstrtUlção e JUstiça e de Redação.

Os autos de tramitação est.llo mstruídos segundo as normÍls::.

de processo legislatIvo pertmentes, aptos. portanto à análise pariamentar O

Instrumento InternaCional que ora apreciamos fOI firmado pelos quatro paises

membros do MERCOSUL e, também, pelos palses aSSOCiados ao bloco, Chile e

Bollvia, com vistas a estabelecer e reconhecer, definitivamente, a plena VigênCia

do regime democrático como condIção essencial para o desenvolVimento dos
processos de Integração entre os seis países

O ato Intemaclonal em exame contém um preãmbulo e dez

artigos, constando das fls oa a 08 dos autos, devidamente autenticados pelo
MInistério de Relações Extenores

O art l' é um preito a democracia - estabelece que a
plena VigênCia das InstitUições democratlcas e condição essencial para o

desenvolVimento dos processos de integração entre os Estados Partes.

Amgo 2' trata do espectro de VigênCia do texto em exame

Os artigos 3, 4, 5, 6 e 7 abordam a hipótese de ruptura da

ordem democratlca em quaisquer dos Estados signalános e condutas a serem
adotadas pelos demaiS em conseqüênCia

Nos Artigos 8 e 9 delibera-se que o Protocolo em tela passa

a fazer parte Integrante do Tratado "e Assunção e dos Acordos de Integração
celebrados entre o Mercosul e as Repúblicas da Bollvla elou Chile, devendo ser

aplicado, também, a eventuais acordeis de Integração que venham a ser firmados

entre o Mercosul e esses dOIS países

O Artigo 1°contém a clausula de VigênCia

~ o relatóno.

11 • VOTO DO RELATOR ~\

~Ir
O ato Intemaclonal em exame é reflexo direto do~

labno-amencano por uma democraCia autêntica, efetIVa e eficaz. v 1
~ cautela decorrente do trauma histórico onglnada dos

regimes de exceção que o continente presencIOU, refletindo sua busca por dias
melhores e menos conturbados, de onde sejam bamdos definitivamente os

pesadelos, para que espaço se abra nos sonhos e utopias solldánas

A vigênCia da democraCia nos Estados Partes no Mercosul
tem sido - felizmente - tema recorrente nas reUnIões do Conselho do Mercado

Comum desde os pnmórdios de sua formação.

Como bem salientou o relator da matéria na Comissão

Parlamentar Conjunta do Mercosul, os palses slgnalános "desejOSOs de por fim,

defimtIVamente, aos nscos de qus conVlcçóss s reglmss POlltlcos que não

respenam as ilberdadss indIViduais, SOCIaIS e polllicas dos cidadáos, pudessem

chegar ao poder, os Estados Partes do MERCOSUL, ImbUldos da conVlcçlío de

que o processo de mtegração por eis engsndrado repressnta a ms/hor opçlío de

mserçáo de sua economias no cenãno Intemaclonal globailzado e no comérciO

mtemaciona/, e, ds outra parte, diants da certeza comum de que a democraCia é

o regIme que ms/hor corresponde aos anseios populares de Iibsrdade poiltlca, de

desenvolVimento econômiCO e de me/hona das condições de vida de suas

populaç6es resolveram Incorporar a Integração econômica o seu compromisso

reciproco com a democraCia, conduzmdo-a a condlçáo de requisito essenCial a

partiCipação e psrmanéncla como membro do MERCOSUL. "

Por esta razao, em 1992. os Chefes de Estado do Mercosul

e do Chile, reUnidos em Las Lenhas. firmaram a "Declaração PreSidenCial de Las

Lenhas", na qual assentou-se, pela pnmelra vez, o pnncíplo de que a plena

VigênCia das instituições democratlcas e condição indispensável para a eXistênCia

e o desenvolVimento do MERCOSUL

Necessário, salientar, ainda, que o Protocolo estabelece um

processo de consultas previas entre os Estados Partes toda vez que se verificar a

ruptura da ordem democrábca em um deles. Somente no caso de essas

consultas resultarem infrutiferas é que passarão os Estados Partes, a tomar as

medidas em relação àquele em que se observou a ruptura, a conSiderar a
natureza e o alcance das sanções a serem aplicadas, levando em conta a

graVidade da situação eXistente. Tais medidas poderllo Implicar desde a proibi~\

de pamclpar do processo deCisório dos órgãos do Mercosul até a suspensão de
todos os direitos do processo declsóno dos orgãos do Mercosul atê a suspen~

de todos os dlrertos e obrigações Inerentes à COndiçãO de Estado partl:!tí.,

aSSOCiação (casos da Bollvia e do Chile). Essas medidas serão. porém,

suspensas, uma vez que se venfique o restabeleCimento do regime democrátiCO

no Estado que descumpnu o compromisso democrático

VOTO, desta forma, pela aprovação do texto do Protocolo

de Ushuala sobre compromisso democratico no Mercosul, Bollvla e Chile,

aSSinado em 24 de Julho de 1998, por ocasião da XIV reUnIão do conselho do

mercado comum, nos termos do Projeto de Decreto Leglslabvo em anexo,

consciente de que, neste momento, nesta Comissão. ao aprovarmos a maténa,

simbolicamente apomos o VISto do Parlamento Brastieiro ao passaporte latino

amencano para uma nova e solIdána hlstóna

Sala da Comissão, em 1 de ii\' uY-' IvV de 20p{).

---"-'I~... \ :

D8P~~~:ALDII~ CAB~L I

Relator

COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 2000

(MENSAGEM N° 547, DE 1999)

Aprova o texto do Protocolo Ushuaia
sobre Compromisso Dsmocratico no
MERCOSUL, Bolivia e Chile, assinado em 24
de Junho de 1998, por ocasião da XIV Reumão
do Conselho do Mercado Comum.

O Congresso NaCional decreta

Art 1° Fica aprovado o texto do Protocolo Ushuaia sobre

Compromisso Democrático no MERCOSUL, Bollvia e Chile, assinado em 24 de

Junho de 1998, por ocaSião da XIV ReUnIão do Conselho do Mercado Comum
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Paragrafo ÚniCO: Ficam sUJertos á aprovação do Congresso

Nacional quaisquer atos que ImplIquem revisão do refendo protocolo, bem como

quaisquer ajustes complementares que, nos termos mClso I do Art, 49 da

ConstrtUlção Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao

patnmônio naCional.

Art, 2°, Este decreto legislativo entra em vigor na data de

sua publicaçãO.

Sala da Comissão, emO) de-~L~'\L., d~ 2000

~ \.--,6-..',) '- /

Deputado ALDIR CABRAL

Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

MENSAGEM Na 934, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à cons1deraçao do Congresso Nacional o texto do Conv~
de Subscr1çao de AçOes da Corporação Andina de Fomento CAF,
firmado com o Banco Central do BraB11.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MERITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso NaCIOnal,

De confomudade com o dIsposto no an.go 49. mClso \, da ConstltUlção Federal,

submeto a elevada consideração de Vossas ExcelênCias. acompanhado de Expo..ção de MotIVOS do
Senhor MImslrO de Estado da Fazenda, o lexto de Convêmo de Subscrição de Ações da

Corporação Andma de Fomento - CAF, firmado com Banco Central do Brasil

A Comissão de Relaçôes Exteriores e de Defesa
Nacional em reunião ordlnána realIzada hOJe. opmou. unanimemente. pela
aprovação da Mensagem nO 547199, do Poder Executivo, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. acatando o parecer do relator.
Deputado Aldlr Cabral

de Julho de 1999.

Excelentíss1rno Senhor Pres1dente da Repub11ca,

Estiveram presentes os Senhores Deputados 
Antonio Carlos Pannunzlo - Presidente, Arnon Bezerra. Synval Guazzelll e Paulo
Delgado - VIce-Presidentes, Aroldo Cedraz, Atlla Lins, Cláudio Cajado.
FrancIsco Rodrigues. Leur Lomanto. Ricardo Rlqua. Werner Wandarer. Abalardo
Luplon. BOnifácIO de Andrada. Clôvls VOlPI, Coronel Garcia, Jose Teles, LUIz
Carlos Hauly, Paulo KObayashl. Vicente Caropreso, Alberto Fraga, Damião
FelIclano. Edison Andrlno, Elclone Barbalho, Gesslvaldo Isalas. João Herrmann
Neto, Jorge Pmhelro. LUIz Mamardl. Vlrgillo GUimarães Waldomlro Fioravante.
Eduardo Jorge, Aldo Rebelo. Cunha Bueno Jair Bolsonaro, Paulo Mourão.
Edmar Moreira. Jose Carlos Elias. Renlldo Leal. José Thomaz Nonô. Nelva
Moreira. Haroldo Lima. Pedro Valadares, De Velasco e BIspo Wanderval

EM n° 566 /MF

Bras~l~a, 30 de Junho de 1999.

Sala da Comissão,hlrode 2000

//~------
Deputaoo-AntonlO ~-f"ãiíiíij'nzlo

<-- Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 400. DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N° 934199

Aprova o texto do ConvêniO de Subscnção de Ações da Corporação Andma de Fomento 
CAF. firmado com o Banco Central do BraSil

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MERITO), E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54))

o Governo bras11e1ro t no contexto de sua atual estratéq1a

de 1ntegração r~g10nal, dec1dlu autorlzar o aumento de sua

partlclpação no capltal aClonarlO dd Corporação Andlna de Fomento

CAF. Tal perm1ssão f 01 sol1c1tada pela E.M./M.F. nO 379, de

25.06.98, que •.012'g1nou autorLzação pres1denc1al publ1cada no

D.O.U., em 07 de Julho de 1998. O Banco Central do Brasil, como

representante do Governo brasJ.leJ.ro na CAF, aprovou o Voto BCB

473/98, autor~zando a subscr1çào de 2.512 ações da Série "CU,

relatl.vas ao capl.tal J.ntegrall.zado, com valor patrl.monJ.al de US$

9.950,00 cada, correspondendo o preço total das ações ao mohtante

de US$ 24.994.400,00. O novo Convêmo de Subscnção de Ações f 01

ass1nado pelas duas ~nst1tu1ções em 4 de março de 1999.

o CONGRESSO NACIONAL dec<em. 2. A CAF é J.nstl.tul.ção fl.nancel.ra multl.lat.eral, l.ntegrada

publicação.

Art 10 FIca aprovado o texto do Convêmo de Subscnção de
Ações da Corporação Amima de Fomento· CAF, finnado com o Banco Ccnttal
do Brasil.

Panígrafo único FIcam sUJeItos à consIderação do Conb",esso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revl'ião do rcfendo convênio,
bem como qUaISquer aJustes complementares que, nos teonos do inciso I do
artigo 49 da Consbtwção Federal, acarretem encargos ou compronussos gravosos
ao patmnôruo nacIonal.

Art 2° Este decreto legtslabvo entra em VIgor na dala de ~~a

Sala da Cotll1Ssíio, em 09 de fevere.m de 2000

pelos pa1ses membros da Comumdade And1na de Nações (CAN) , a

saber, Bolivl.a, Colômbl.a, Equador, Peru e Venezuela, além de 22

bancos comerCl.al.S prJ.vados da regl..J§.o. Conta ainda com a

partic~paçáo, na qualidade de membros extra-reg~ona1s, do Brasil,

Méxl.co, Chl.le, Panamá, Paragual., da Jamal.ca e de Trl.nl.dad e Tobago.

A Corporação tem per obJ et1vo prestar sernços iLnanceuos que

promovam e 1ncent1vem o processo de 1ntegração econômica e o

desenvolvl.mento da. regl.ào andJ.na, bem como a J.nserção de tais

países na econornl.a l.nternacl.onal em conJunto com l.nstl.tuJ.çôes

públicas e privadas. Tendo 1n1c1ado suas operações em 1970, a CAF

tem sede em Caracas, Venezuela.

passíveJ.s das seguJ.ntes modalidades operatJ.vas:

/ /':e.~
DepU~Antont~ C:uI6sPa:nnunzlo - 

Pr"~

3. Os aCJ.onl.stas extra-regJ.onaJ.s, caso do BrasJ.l, são
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flnanClamento de proJetos que, dJ.reta ou lndlretarnente, venham a agêncJ.a

cooperação técnlca e emprestJ.rnos para cotação

(ai

governarnenta:ls:

opera.ções

1'1

com governos ou dependênc~a.s 7. A Corporação And~na. de Fomento e uma ~nst~tuJ.ção cUJa

no mercado lnternacJ.onal possui relevâncJ.a. Em 1997, a

Moody' s elevou a sua classJ.fJ.cação rJ.sco das dJ.vJ.das de

benef1c,ar a reg,ão and,na; (d) adrn,mstração e canahzação de longo prazo para A3. Na agênc,a Standard & Poor' s sua clasubcação

lJ.nhas de credl.to de terce.lros para fl.nancl.amento de proJetos no e BBB+, sendo c:)nslcterado o melhor ernl.ssor na. AmérJ.ca LatJ.na. Os

paJ.s; {1J.1) operações de subscrJ.çào e adrnlnlstraçào de recursos em titulas por ela eml.tJ.óos

f1ctelcornlsso para fJ.nancJ.amento de proJetos e at~v~dades que permite a lnstltu~ção

sAo do tJ..t'0 "investment grade", o que

captar recursos no mercado flnancelro

(C) operações com lnstltulções flnancelras:

asslsténcld f~nancelra, que promova a lntegração com

andlna, medlante qualquer rnodalldade operaclonal vlgentei

fortaleçam a lntegração com a reglão andlnai

8. A longo prazo, o aprofundamento da particlpação

brasilelra na CAF se reveste de grande ~mportáncla no contexto da

llnhas de lntegração lat~no-amerlcana, perrnltlndo fortalecer os vinculos

,nternac,onal em cond,ções atraentes. Entre abr,l de 1993 e

setembro de 1998, a colocação de títulos da CAF no exterlor atJ..nglu

o montante de US$ 2.471.000.000,00.
prlvadas:

a reglão

oupubllcasempresascomoperações(b)

credlto para flnanClamento de comércJ..o exterlor com paJ..ses da eXlstentes entre os setores produtlvoS brasllelros e dos paises do

reg~ão andlna. Pacto Andlno, por melO da dinamlzação das relações comerclAls,

promoção de lnvestlmentos estrangelros, transfer~nc1a de

tecnolo9'~a, constltu~ção de "Jolnt ventures U e p21rtlc~paçào

4. O aporte adlclonal de capl tal do Brasll perm1t1ra conJunta no mercado lnternaclonal.

alavancar malS recursos para novos proJetos de nosso lnteresse.

Alêm do aspecto flnancelro, um malor relac~onamento do Bra5~1 com a
CAF reveste-se ae eVldente lmportânclB estratéglca e polit1ca. Os 9. A ConstltulÇaO Federal estabelece, em seu art. 49, lncJ.SO

palses da :ornur.:dade And1na de Nações fazem frontelra com reglão t, que é de competênc1a excluslva do Congresso Nacl0nal resolver

braSllelra necessltada de desenvolvlmento e, portanto, carente ae definltlvamente sobre tratados, acordos ou atos lnternacionals que

infra-estrutura que permlta. o desenvolv1rnento econOmlCO. O acarretem encargos ou compromlSSOS gravosos ao patrlmõnlo nac~onal,

estre~tamento das relações com paises de nossa fronte~ra norte, h~potese em que se "enquadra o presente caso.

além de lmportante como proJeto de lntegração reg10nal, af~gura-se

Em vlsta:"do exposto, encamlnharnos a Vossa Excelência oo 10.como contr~bu~ção releva.nte e extremamente v~avel para.

desenvolvlrnento desta reg~ão do Brasll.
texto do Convên10 de Subscnçilo de Ações, a hm de que se) a

submetJ.do ao Congresso Naclonal, nos termos do art.49, lnC1SO Ir da

5. Na XC Reunlào da Olretor18 Executlva da CAF, reallzada em Const~tulção Federal, e, com o ~ntulto de Subsldlar a deClsão do

12 de setembro de 1996, fo~ aprovado flnanc~arnento para a Congresso Nac.lonal, enVlarnos, também, o texto do COnV€Jnlo

panmentação da BR-174 (Manaus - Caracaraí), no valor de US$ B6 Const>tut,vo do retendo organ1smo.

RespeJ.tosarnente,

lonvf\n j d" Ai! li,. Corporação
Anchna de Fc::..ento - CAI'.

Convêru." .... Ul"l' ,rAti!_(~<l..·J.. I
Nac_cn" I. I '\f'''! ,I '. L dO FedPrd \, 11" I I',

813 / 99
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PEDRO SAMPAIO MALAN
Min,stro de Estado da Fazenda

m,lhões, de um custo total de US$ 167 m,lhões. Em Junho de 1997, a

Olretorla ~xeCU~1Va aprovou três flnanClamentos, no valor total de

US$ 165 m>lhões, para a Petro1eo Bras>leuo S.A. - PETROBRAs,

destlnados ao proJeto de Integraçào Energetlca Gasoduto Brasll

Bollvla. FOl tambem aprovado, em outubro de 1997, flnanClamento

para ,nterl,gação e1étr,ca Bras,1-Venezue1a, entre o complexo

h1dre1etnco de Gun e a c,dade de Boa V,sta, no valor 1e US$ B6

mllhães, aos quals USS 55 rnllhões destlnados a CentralS Elétricas

Bras,le,ras S.A. - ELETROBRÁS e US$ 31 m,lhões ao Bstado de

Roralma. A partlclpaçào da CAF no flnanClamento de todos esses

proJetos, somada a aprovações de outros emprést~mos de curto prazo

para o setor pnvado, no montante de US$ 381,3 m,lhões, at1nge o

tota.l de US$ 718,3 mllhões Apllcadas as regras atualS da CAF, o

valor de ta~s emprest~mos supera o llrnlte per,mlt2do para o Brasll,

o que dlf~culta, nao apenas a aprovação de novas contratações,

corno, tambem, a llberação dos recursos das últ1mas aprovações.

6. A va:;t.? experlêncJ..a da CAF em fl.nanClamentc de proJetos

de lnfra-estrutura na reglão, somada à sua solldez f'LnanCelra,

permlte à

prove~tosa5.

InstltulÇão fornecer ~mprést2mos em condlçOes

Adema,s, a CAF dupõe de agüidade e flex,büidade

Forllm ';1JbmetJ.dos ao examp ·If">sta Proc:Jrador ld-(~prnI.
nos termos do art. 13 da LeJ. t:ompl~IIl'''l_ar n° 73, d~ 10.0":.<"11,
do pl1ragrafo únu'o do art.. '70 do Oe(rç>ld 1" 0 1.745, (lp 1~.1.·.\')11.

e do l~ciso X do art. 16 da Porta!l.i n P 90, de 26 (J4.9U, l'~

textos do Conv':'rJ10 Con6tJ.tuLlVl.l do novo CL'lIvfml .., d~

Subscrlção de Ações da Corporaqâo And1na de ~oaanto - CAr.

superlores as do Banco Interamer~cano de Desenvo1vlrnento - BtD e do

Banco Internac,onal para Reconstrução e Desenvolnmento - BIRD,

cUJa.s capacldades de flnanclamento de proJetos, nas reglôes em

questao, se vêem =rescentemente con5tranq~das por questões de ordem

amblental.

XI

2. O Ban~"() Central UO 131(IIL-BACEN, pur U\l..'lu ..1,.
expedlente PRESI-gQ/1715, de 18 de 1Il<'l11l de 1991:3, lt11vrmou, 1n
".rD,1.:
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COIIIU é do ("'onn~'I lmento de '\! 1;.:-..<\.,
Exce]PTlC1SSLmo Senhor 1"'.~s~deIltE' (]d l<t"publ II <1

autorlZOU, em 01. J 98, '111ll1"'nto dcl pUrLl(.Jp'\I,,~'JlI d.
Bras]l no cap~tal dr-l.Onar 111 na C'orporaclio Andll1,l dp
Fomente - CAF. C..}llI 'J1~~I.I. f) sua lrnplem~nLdC.a(,.' c;l
1)1 r~l ot"la de!3tc Banco ("fll 11 aprovou, /='Im .)~. 1 I • 4H,
O Vc.,Io Bt:B 473/98, i"iUtt1llzando a ~ub~(..r UrdO i.Jp

2.51) ações da Set10 "," IPI montante aprmnmado dE->
U$2~ ml

1 hões. O l\cordo d' ,ubscrlção de ALuec; fUI

aSS.lnilrjr. ppr,;,,; rlllt't'~ ln·~t lllllcões em 04 de março dll
cor!'f'nl.p ano.

De acordo. Encaml.nhe-se processo
consl.deraçào do EXmo. Sr. MlnJ.stro drl r~zenda.

PROCURAQ[)'<IA GERAL DA FAZENIIA NACIONAL. em
Junho de 1999.

SUpt"rlC'\l

2.4 de

"). P·,r ocas~ão df:' ·10 ....... <"'1 oI'II'são a CAF, em 30. I L ~l".

o U;nqresso NacLonal '1provou () ('ot·v~n.LU !..ir:
Subsc:rlçãc de Ações c I, Acordo de Sede, ma c:; (I

Convpnlo Constltutlvn d't'111ele OrganlSmC) nào lOI

aprPI 'ildo. Dessa fnrmn, f .1!'-se I1et'.:f="::'5dI1(1 flue 1h..
SPJnrn "iUbmetldos, nesta 'l(lflrtunldade, O~ tflxt o .... ,1"

refprldo Convênlo Ccnst l1lJllVO e do novo .·c'nvPlll
de SlJhSCrlÇaO de Açõc....'.

I

~ PU" PSSd razc1o, (0_ r:! , p/tado ClJ/ll a cAr qUt'

pagd.lllento da nova subs' f Ij:~o sera feJ.to, t;'1ll llflkl.
unlCd parcela, até 30 d'rj<~ a contal da puhllt~,h;rl'

do Decreto Legls1at_ Vil flue aprovar (.'5 t E'xt p ...

suptdci tedos."

3. El:>Ld procuradorla-Geral cnt pndeu, medUlIlLe o P.lrE"t"f"
PGFN/COF/N° 635/Q9, de 2~.U5.99, que do ponto '1f> "J.~td

jurid:co, não hd'lêriêl o que opor êlO '",,_.r dos textos dos t.:'lLddt'~

Convên1.os e sugc..t lU a expedlção. pl~l' pdrtf> du F:>'ffif.l. ::;1.

Mln.lstro da Fazenda, de EXp()..,lÇ·ão Ih" MotlV05 ao I xmCl. ~r.

Pres:dente da RppublJ.ca, propondo o PIt:aml.nhamenLo ao Cl,)lItlr~~St

NacJ.ona.l, para eXdtrle e rat~flcação, ilf'-'; textos do CO!JV(ll'lt"lS

OfiCIO n' 208199-SAJ

Em 18 de Junho de 1999

Senhor Chefe de GabInete.

Consoante entendImentos com a Coordenadona-Geral de Operações
Fmancetras da Procuradona.-Geral da Fazenda NaCIonal, restituo a Vossa Senhana a EXPOSIÇão de

MotIvos n' 454. de 8 de Junho de 1999. a respeito da proposta de aprecIaçào pelo Congresso

NaCional dos Convêntos ConstitutIvo e de Subscrição de Ações da Corporação Andma de

Fomento - CAf, mclusos por copia

AtenCIOsamente,

4. Entretanto, após a expedi t, ti·, di'1 referJ.-=ia EXPOS1Çlltl d~

MotlvoS, o Dr. Cugênlo Pa:sell~, A...... ' ".sor do Departamcl'.t' di
Dlvlda Externa P Relações Internai 1'JlldlS do Banco Cent J:d 1,
J.nformou (medJ.anit? contato telelünlç, d ... 19.06.44), rp1:11l<·,.md,;l
li l.uformaçao do E:x:ped~ente PRF'Rl-S~--I1! 11 fi, de 18 05.'""U, que" t'

8::afill não haVlo'l E\UbScrlto, dJ.reta ,., (·ypressamente, o COllvÊ'nlt·

Constltutlvo da CI\F e, aSSlIn, trJI COIlVÇ'1I10 l1PVt't'.lC\ sel tumetldo
ao CU'lqresso Nctl'-l.onül, PX ·ll.lC.1.l!rllllf'-<TltE", pa.td lnc:;tLUl.I

?::OCE"'H;(,', tendo PrI vlsta que o ano:- (, ! do novo l..OIJVêt1HJ de
Subscri.ç.!o de At;ot~~? prevê pdI~ os al~l'l\l ~tas d2l Sel:H~ "r", \."""CO,

do Br:asll, os dire.1.tos e oorlgaçüt->f., 1~<.-,rabe1ecldo5 nc f tHlVPII!r'
Const i tutJ.vo.

5. ImedJ.dldlllt=J1tc, fo~ c;nl1' t1.t:lda dovolul,.dt' da
E.xposiçao de MoL.lVOS à Casa Cl.v~l 0.:1 PrpsJ.dênC"1B da RprllhlJ.ca

6. A Const~tulÇi1o Feut:>ldl e~t.:thclcce no ,,>pu Mrt. ,1'1.
J.ncisc I, que é ue compf"téncla exclu .•• Vi.! do COIH.~ressu t-;at lonal
resolver de[J.uJ.tJ.vamente solue t1dlildos, acarelos ou t'ltO'l

lnternacJ.onaJ.s que acarretem encarQO! ou camprom~sso3 gt.uvt.""'~

dO patr1mõn10 nilc:'ollal.

Ao Senhor
JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
Chefe de Gabmete do MmlStro de Estado da Fazenda

MINISTêRIO DA FAZENÕÃJ
GAB. DO MINISTRO r '11

22 JUN 1~99

!li00003 q, j o(f'?OtJ()()CO
- PROTOCOLOflRASllAfh/'V,

IV
(NUP - 00001 005568198-76)

7. Em v. t::ta do expooto, d""Vl<Ld ser em'"m~"ll.-lrft." .oH" EM nO 454 /MF
Congresso Nacional n texto do ("onV{'rll rI de SubsCr1.ç'rl.t.l UP 1\..;0\.....
para ratJ.f.1.caç'àc, nos termos rio JII"J.bO T, do .'lrt.44, tl ..-t
constitu~ção Federal e, com o ~nlUl to de subsidiar a declsdo dt,
Congresso Nacl0nal, deverá ser remet J do, tarnbem, C' tPxl0 til.
Convên:t.o ConstJ.tutl.Vo.

Brasil~a, 08 de Junho de 1999.

B. Em razão de todo o eXpo~ro, e de rn""pl."ll
expedlção, por petrte do Exmo. Sr. Ml.lll~l ro da Fazenda, dE' Ilt'Vrl
EXpOS1Ção dE' Mot:Jvos ao Exrno. Sr. Pl,.csadpnte Ud Ref-lubll< .1.
propondo o encarnlnhetmento ao Conqre,s'-t' ~acl0nal dos textos dl-l
C'onvén:t.os, nos teLII10S enuncJ.ados no rlrt1culo clntpTl0r.

É o pin·... t por que suhmeto a Sttp.... t lor consJ..dera(,~ão

De acordo. A consl:::ieracão dp :,r. Procurador-l.:rerd 1.

Excelentiss1mo Senhor Presidente da Repúbl1cal

o Governo braslle~ro, no contexto de sua atual estrategJ.a

de lntegração reglonal, decldlu autorlzar o aumento de sua

part~clpaç:ão no cap~tal acionár~o da Corporação Andlna de Fomento

(CAF). Tal permlssão f 01 Sol~cltada pela E.M./M.F. nO 379, de

25.06.98, que or~glnou autorJ.zaçáo presldenc~al publlcada no

D.O.U .• em 07 de Julho de. 1998. O Banco Central do Bras1Í, Como

representante do Governo orasllelro na CAF, aprovou o Voto Eca

473/98, autorJ.zando a subscrl.ção de 2.512 ações da Serle "C",

relatlvas ao capJ.ta.l l.ntegrallzado, com valor patrunonJ.al de US$

9.950,00 cada, correspondendo o preço total das ações ao montante

de US$ 24.994.400,00. O novo Convên~o de Subscr~ção de Ações fol.

ass1nado pelas duas J.nstltulções em 4 de março de 1999.

DA UNIÃO,COORDENACÃO-GERAL DE OPERACllf.S FINANCEIRAS

Junho de 1999. r .

su~Ú-'iO\J[1~' ; 1,~
Coorde'1ado r •

COORDI':NACÀO-GERAL DI': OPERA'-"LC, FINAN<.:r:1RAS
Junho de 1999.

í,}jVj'/ 4'Y/I. I
JOÃO RBJMÓt' ÁLlfEtu" 'n,.IVEIRA

Assessor

em 2:3 de
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que promovam e ~ncentJ.vem o processo de ~nte9ração econõm.l.ca e o

desenvolvJ.mento da reglão andlna, bem como a .lnserçâo de ta.l.S

paises na econom.ta. .l.nternaclonal, em conJunto com .lnstituJ.ções

públJ.cas e pr~vadas. Tendo J.nJ.c~ado suas operações em 1970, a CAF

tem sede em Caracas, Venezuela.

6. A vasta expenênc1a da CAF em hnanc1amento de proJeto..

de lnfra-estrutura na reg:lAo, somada a sua sol~dez finance~ra,

pe~te â Inst~tu~çao fornecer emprést~mos em cond~ções

provuto!las. Ademau, a CAF d1!1pOe de ag111dade e flexib111dade

superJ.ores às do Banco Interamericl1no de DesenvolvJ.mento - BID e

do Banco Internac~onal para Reconstruçao e Desenvolv~mento - BIRD,

cUJas capacJ.dades de fJ.nanc~amento de proJetos, nas reg~ões em

quest~o, se vêem crescentemente constrangJ.das por questões de

silo ordem amb1entaLBraSll,do3. Os aCJ.onistas extra-regionaJ.s, caso

elegíveis às seguintes modal~dades operatJ.vas:

2. A CAF é uma inst1tu1Ç!O hnanceaa mulalateral 1ntegrada total de US$ 718,3 mühOes. Aphcadas as regras atua1S da CAF, o

pelos paises membros da Cornun.1.dade And~n21 de Nações (eAN), a valor de ta~s empréstJ.mos supera o lunJ.te perm~t~do para o Brasil,

saber, Boliv~a, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, além de 22 o que d~flculta nAo apenas a aprovação de novas contratações como

bancos comerClalS privados da reglAo. Conta a.1.nda com a também a lJ.berllçâo dos recursos das últimas aprovações.

partl.cJ.paçAo, na qualldade de membros extra-reglonals, do BrasJ.l,

H6xico, Chlle, Panamá, ParaguaJ., da Jamalca e de TrlnJ.dad e

Tobaqo. A Corporação tem por obJetlvo prestar servlços fJ.nancelros

(a) operações com governos ou depend~ncJ.as 7. A Corporaçao AndJ.na de Fomento e urna lnst~tu~ção cUJa

governamenta1s: (i) cooperaç!o técnwa e empresumos para cotaçllo no mercado 1nternac1onal é forte. Em 1997, a agênc1a

f~nanc~amento de proJetos que dJ.reta ou ~nd~retarnente venham a Moody' s elevou a sua classifJ.cação rJ.sco das dJ.vidas de longo

beneflclar a regJ.,3Q and~na; (i~) adm~nJ.stração e canallzação de prazo parA A3. Na agênc1a Standard & Poor' s sua classlflcação e

llnhA5 de crédJ.to de tercelros para flnanClamento de proJetos no BBB+, sendo conslderado o melhor emlssor na Amerlca Latlna. Os

pais; (J.J.J.) operações de subscrJ.ção e adnu.n.1.straçAo de recursos em t~tulos por ela ernltJ.dos são do tIpO "J.nvestment grade", o que

fideJ.comlsso para fJ.nancJ.amento de proJetos e at~vJ.dades que perrnlte à lnstltulÇâo captar recursos no mercado flnancelro

fortaleçam a J.ntegração com a regiao and~na; lnternaClonal em condlçôes atraentes. Entre abrJ.l de 1993 e
setembro de 1998, a colocação de tltulos da CAF r.o exterlor

at1ng1u o montante de US$ 2.471.000.000,00.
(b) operaçOes com empresas púbhcas ou pnvadas:

aSslst~ncJ.a fInanceIra, que promova a Integraçâo com a reg~ão

and1na, através de qualquer modal~dade operac~onal v~gente;

(c) operações com ~nstJ.tulções flnanceJ.ras:

créd:Lto para f~nanc~amento de comerClO exterl.or com

regUo and1na.

8. A longo prazo, o aprofundamento da part~cJ.paçâo

bras:Lle:Lra na CAF se reveste de grande J.mportâncl.a no contexto da

J.ntegraçAo lat1no-amer1cana, perm~tlndo fortalecér os vlneul~s

linhas de eX1stentes entre os setores produtJ.vos braslle~ros e dos paises do

países da. Pacto AndJ.no, por meio da. dJ.narnl.zação das relaçOes comerClal.S,

promoção de ~nvestimentos estrangelros, transferêncJ.a de

========lESJ======

Cun\'emD de SuscnoclOn de o\cclOnes de CapItal Ordmano que celebr.m por unn pane la Corpor::J,~

A.ndm:l de Fomento ren lo 5ucesIVO "La CorpomclonO) represenmda por su PreSidente EJccutl\o
sefior L Ennque GarcIa. \ por la otro d B3Ilco Centml do BrasIl (en lo suceSlvo -EI Banco °1
representado Dor el senor Demosthenes Maduren.l de Pmho Neto en 5U cilhdad de PreSIdente lntenno
de contonmoaa con las slgulentes c1ausuJJ.s

part:Lc1pação

Excelénc~a o

ConvênIO de

ao Congresso

eventures"

-~

PEDRO SAMPAIO MALAN
MJ.nlstro de Estado da Fazenda

DE CAPITAL ORDINARlO

Respe~tosamente,

CONVE"1I0 DE SUSCRIPCION DE ACCIONES

10. Em VJ.sta. do exposto, encarnJ.nhamos a Vossa

texto do Convên1o Const~tutJ.vo do Organl.smo e do

Subscrlção de Ações, os qua~s deverão ser submetJ.dos

NacJ.onal para ratJ.f~cação.

A Constitu~ção Federal estabelece, em seu art. 49, J.nciso

I, que é de competêncJ.a excluslva do Congresso NacJ.onal resolver

def~n~tlvamente sobre tratados, acordos ou atos J.nternaCJ.onBlS que

acarretem encargos ou comprom~ssos gravosos ao patrJ.mõnlo

nac10nal, hIp6tese em que se enquadra o presente caso.

tecnologJ.a, constJ.tu~ção de "Jol.nt

conJunta no mercado l.nternacl.onal.
4. O aporte adicJ.onal de capJ.tal do Bras:Ll permitJ.ra

alavancar malS recursos para novos proJetos de nosso J.nteresse.

Além do aspecto finance1ro, um malor relaclonamento do BrasJ.l com 9.

a CAF reveste-51! de ev~dente lmportânc1a estratégJ.ca l! política.

05 paises da ComunJ.dade Andina de Nações fazem fronteIra com urna

regUo brasüeua pOUCo desenvolnda, carente de 1nfra~e!ltrutura

capaz de permJ.tir o desenvolvJ.mento econômJ.co. O estreJ.tamento das

relaçOes com palses da fronte1.ra norte, alem de J.mportante como

proJeto de ~ntegração req~onal, af~gura-se como contr~bu~çâo

relev8nte e extremamente vJ.ável para o desenvolv~mento desta

reg~Ao do Brasll.

5. Na XC Reun~ão da Diretor18 Execut~va da CAF, reallzada em

12 de setembro de 1996, foi aprovado f1nanc1amento para a

pavJ.mentaçAo da BR-l74 (Manaus - Caracarai), no valor de US$ 86

milhões, de um custo total de US$ 167 m11hões. Em Junho de 1997, a

D:Lretor~a Execut~va aprovou tr~s f~nanc~amentos, no valor total de

US$ 165 mühOe!l, para a Petróleo BrasüeHo S.A. - PETROBRÁS,

destlnados ao proJeto de Integraç!.o Energétlca Gasoduto Brasil

Bollv1a. Foi também aprovado, em outubro de 1997, financ1amento

para interligação elêtrJ.ca BrasJ.I-Venezuela, entre o complexo

h1drelétr1co de Gur1 e a c1dade de Boa Vista, no valor de US$ 86

milhOes, dos qua~s US$ 55 m:LlhOes dest~nados a CentraJ.s ElétrJ.cas

Br... ile1ras S.A. - ELETROBRÁS e US$ 31 m11hOes ao E..tado de

Roraima. A partlclpaçAo da CAF no f.l.nancJ.amento de todos esses

proJetos, somada a aprovações de outros empréstJ.mos de curto prazo

para o setor prlvado, no montante de US$ 381, 3 m~lhões, atinge o
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PRtMEM

"EJ linrtco" con\'llme CO" "La Corpo~clon" en suscribir dos n'ul quanu~:ntas doce (:1.512) o.ccloncs de lo.
Stric "C" phr:l Capital Drdinarlo de 'La Corpol'ílclon " co.d::1 una con Un vnlor patnmonial de huc:Vc mIl
nov~ciertlos clncuent:l dólares do los ESlados Uhldos do Amonca (US$ 9 950.001: Slondo el prodo 101a1
de ,~ nCclones la c:1ntidad de \'cmucuouo rnlHoncs nO\leC1~ntos tH~\len'n y CU1J.\ro mil cUntroclentos
dólaros de los Estados Unidos do Amonca cUSS14.994AOO.OOl.

Las c:.(,tlélerlstlC:LS de las aCClOh~s L1~ la S~rte "C", 50n lil5 que se sen::llnn c:n eJ 4.nexo I. eI <:u:1I tonn31':l
pl:l.n.e mtegt:mtc de este con\'el1lo,

SECUNDA

E.I !'retelO lotai de 1.:15 ::leciones. ~SlO t:s In .)ulna de \'ClnUcUalrO mlUones l1o\'eclcntàs noventa y ctlalro
mil cualroeionlos dolores de los ESlOdos Uh1dos de America cUSS 24.994.400.00). sero pog.do por
10m 8l111co" t:n uno. SOlll cuoto. dentro de los IrCml:l (30) dias l.onlo.dos o. partIr de la fecha de publicnclon
deI Dectt:to le,gl!ilo.tl\'o tnedi:mte el cual se llprueba elleMo deI presente Convenlo

TERCERA

Los unpottes que se mertclOMn etnIa clausula que antecede seran pagados por "El Banco" en dolnres de
lus Esltldos Umdos de Amenca, '

Las acclones podr::m ser trnnstend~s a personas Similares de un mlsmo pais \ las SUSCntas por
organismos mten1actonales podran seria II OIroS orgilJ1lsmos de un mlsmo caracter

6. TlTULOS DE LAS -1.CCIONES Y PROCEDlMIENTO DE TR....NSFERENCIA Sernn aphcobles o
1115 o\cclones de 1:1 Sene C" lilS nomms estableclda.s en los articulas 5 6. 7 y 8 dei Reglamento
~~neral de lo. CorpornclOn Las Jccwnes peJ1eneClemes a Organismos ImernaclOnales semn
dlstlngtlldas con esta menClon anotandose ~n Ia. ml~m<l tonna en d registro de aCCIOmstJ.S, eo
ree.mplazo de las mdlcaclOnes dei nombre d~l p:llS ) de: la mlctonahdad deI aCClOntsta 11 que se
retu:ren los a",cuJu~ 5 y 6 respeCU\ameme

7. OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES Serao apllc.bles o los AccJOmslllS de la Sene "C" los
derechos y obhgactones establecldo~ en eJ Convemo Constltutl\o ) el Reg13mento GeneraL
DecIslones de la Asnrnblea )' ResoluclOnes dei Dlrectono. que no se refieran e"<.c:IUStvameme a tos
ACClOnlSt4S de las Serles ·A·~.. 8"

•~,"MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretana do Tesouro NaC'lOnal

CUARTA

Eti caso de mora en el curnplimlento de p::Igo de t:stns cUOIas 'EI Banco" se obliga o p::lg::lJ' ::I "la
CUl'porttc,órt". úuronte ell.pso úe mora. un interes ooual,guol o lo t..o oCllva de 'Lo Coeporoción" pttro,.
préstatnos de t:Jécuclón de proyeclOs. SI unn Vez requendo I:!:ste por 'lõ1 Corporacum'. '6EI13a.nco" no
cLttttplie:re coll 5U obligaclon t:n el plo.zo estipulado ::11 etecto \

~~~~R':,.F/GAB N" ;} ~ '"

Braslha... dI de {t.....q~ de Iqq~

QUINTA

Patá los etectos dei presente Com'enlo. los parte.!! stiinlnn como domtcillo. los stgulentes

ASSUNTO PartICIpação brasileira no capual
aclonano da CorpC\ração Andma de Fomento «(" A.n
- Aumenlo da l:.ubscnçào de capllal

ANEXO I

SEXTA

4. VALOR DE LA ACCION:

~g;:-"
E~RDO COUTlNW'G'UÚR'A

Coordenador da éOREF

2. Cabe reglstrar que. ale o presente momento .. !>ub!>cnção de capital ou t.otas em tlrgam.!>mo'>
mtemactonah, haVia prescmdldo da manlfestaçào dJ STN. ';,obrelUdo quanto a avahd'r3.o de "'UJ

convenIência e oponuOIdade De acordo com mrormayões obtidas Junto ao BACFN. a elevação doi
pantclpação em orgarusmos financeiros Intern3ClonalS e reahzada com relativa rrequêncm Induslv~ d

panlclpaçio brasileira da CAF. confonne se percebe no presente proces!>o ,reahLou·...c ';,em tI

pronuhClamento da STN quanlo a conVeménCll! e oponumdJdc: Esta Secretaria Ja havia mamlcslndu li

entendimento de que a coffi"pctencla ~(la do Banco Central do Rrasd, ~or meio d.1
NotalSTN/COREFIDJAFEl34/96 (f1s 25/26). fato nào clIntestddo pela PGFN nu Pa:rel,.cr
PGFN/COF/0111/96 (Os 28/32), que analisou o as!>unto para envIo ao Congre.;'io NaCional A
mencionada Not&Ja IOformav». que os recursos paid a iulu..lção da despesa. nt:(..essana a tntegm\tuç.ll\
do capttal senam de responsabilidade do BAC.CN. que lõe uttllza de fonte propna de reu:ua pdtd ti

finahd.llde

De acordo A conSideração do Sr Secretano

3. R~gl!ureo-se, por fim, que a Interpretação da compctêm:Ja mencto~da acima~ dCl
art.9- do Decreto 1 745) restringia-se, ate o momento, .ao controle do pagamento de obng.açõeo"
financeiras e nscos assumidos Junto aos organismos mtemacwnal5. tais como aquele.. decorrente~ dI.'
.acordos de emprcstlmos (compronusws dIretos) e de garantia (compromissos Indlrews) E"It'
entendJnlento fOI utilizado na construção de todo o arcabouço instItucIOnal da STN que melul ('l

mencIOnado Decrelo e o propno Regimento Intc::rno

A Pmcura.dona-Gerat dt.\ Fazenda. Nactanal (PGFN) restltmu-nos o proce'i~o em n.. lt:rr:w•.14

para pronunCiamento, tendo em "Ista conSiderar a matena cumpelénclB. d4 Secretana do Te..oun'
NaCional a despcno de despacho exarado neste processo em mdlU do corrente ano no !>enudo r.ontr.anu
consIderando o inCISO lV do an 9" da Decreto l 745 de 13 l~ qb que aprova li. CS"'u\ura reg\mentat dn
Mmlsténo da Fazenda Dispõe o rcfendo normatl"o. como compclencI3 da STN dentre (lUtrol> ·manh.r
controle dos compromissos que onerem direta ou mdlretamente d Umão Junto a entidade ou orgam<;1l\t l ...

InternaCionais"

r\J\ ..........".. '" .
PEDRO WILSON CAR~ó'iAl BllQlIERQUE

C'oordenador-Geral da CORFF

4. Ass1m, face ao entenduncnto atualmente firmado pela PGFN. nada temo~ a opor <lU r.umen\l..\
de capital na eAF no montante de USS24.8 mdhõc.., a ~rem pagu!> em 4 (quatro) parcelas a partir de
1999. conforme proposta Ja acena pejo BACEN por melO do OliClO PRESI#9713812/97 lO .. btJJb7)
Salientamos entretanto que, tendo em \llst.. que e t'callzada penodlcamentc 11. mlegTahz.açno de clJpni!l em
diVersos orgamsmos, pelo BACEN de....ena a PGFN entrar em entendimentos Junto aquela m$tnulçâo. I')
no sentido de se alterarem os procedimentos adotados para a elcvaçào das CItadas pamclpaçôe... L~'

i .p
[..-'1

A Vista do exposto l submc?emos Oassunto a cortl>lderação supenor, t

CorpDraoión Andma de Fomenlo

L({-iL,a
Presidente EJecuU\'o

I. nvo DE ACCIO:--J: Semo OOllllnalll·...

Cutllquler tmpte\'lsto o conlro\'crSJa que SUrjo. entre las panes no contemplada en este Con\,ento. sera
-:~ ,\.,til;), ~n 1'orrnn :lmignble, y de comun llcuerdo

~.~ L:1S acclones se denomJn::lrnn cn dólates de los Estados Cnldos de <\mérlcOl.

t=OR~IA" DE PO\GO: Lil sus:ctlpciôn se lom:nn tn nCC1Dnés correspondientes ô1 capunl pagado ~

~ilpl1:l1 de garanu:l. en la proporclon. teonlnOs )' condiCiones que :lcuerden el suscriptor ~' lo.
•dmih1Slraeion.

n.nto CtntrnJ do Brasil
SBS Qutldr03
Bloco B. b Andor
CIP 10074900
Brosilia.D ~.

aros,l

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES DE LA SERlE "C"
CORPORACIO~ANDINA DE FOMENTO

Cót{Jt1t't1ctôn Andinll de Fomento
Ed,ficlo rorre CAF.
'\vellidtt LuIS Roche· AIt.mlla
C:lraeilS. Venezuela

EI pt~sente Con\'enlo de suscnpclOn de nCClOnes de Capiti11 Ordm:mo se tinnn. en In cludad de CJtllcas
l!rt dos I~) t!Jemplares otlginoJes dei mtsmo tenor)' a un mlsmo etecto. n los () dias deI
rt1e$ de de mil nl:WeCI entos no\'enla y nueVe..,,,",
D:lntdê:.nt:iihiD Bjosil

. 'Í' l
~v-..0 ~ "--_ .. ' .'

Demosthene. ~1.dDr<tm de Pinho Neto
Vre.ideole Inlermo -

:-'omm.l· Cinco mli dol.res de los ESlados Unidos de Aménc.IUSS 5.000.001.
EfcclI\'o: EI \alcr patrlmomal OI ser determlO:!.do por la admlOistrllClôn.

5. SCSCRIPCIO:-.o y TRANS~ERIBiLlDAD: Estas .coiones podr.n ser suscrllas por org.nismos
ltuet11aclonales I,) por p~rsono.s Jurldic::lS o naturales de lUer:!. de la subreglOn, 1::n todo caso 1:1
susctlpclCn ser;), prc\'tamente óJprobada por el Directorio.

De acordo Encaminhe-se o presente processo a POFN para as dem<lIS pro.. ldt:IIl.ld::'

de suallçada

úWJILr .
EDUARDO AUGUSTO GU1MARAES

5ecretano do Tesouro NaCIOnal
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Conv'n,1.0 Con.titut:.~o • do novo Convlnio de
Sub.eriçAo de AçO.s da Cczporaqle Anclina •
r-.ct:o - CIoI'.

Convlniol su)eJ.tos • raeifJ..caçlo do Congreuo
Nacional. Conltitu.1ç:lo rederal, artigo "9, !.

, ..... c ...

Krw/COP/X" 635 /91

É o parecer que submeto á superior cons1deraçAo.

COORDENAÇAo-GERAL DE OPERAÇOES FINANCEIRAS DA UNIAo,
em;tÇde maio de 1999 .

.'01.0 RE~~2~if~~LIVEIRA
Assessor

De acordo. A consideraçAo do Sr. Procurador-Geral.

Foram submetidos ac exame desta Procuradona-Geral,
nos termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10.02.93,
do parigrafo ~nico do art. 7" do Decreto n" 1.745, de 13.12.95,
e do inciso X do art. 16 da Portaua n" 90, de 26.04.90, os
textos do Conv6nLo Constitutivo e do novo ConvénLo de
Subscriçlo de AçOes da C~:po:aç&o Andina d. raa.nto - CAr.

i J COORDENAÇAO-GERAL
em 1 de ma10 de 1999.

De acordo.
consideraçlo do Exmo.

fINANCEIRAS DA UNIAo,

o processo à !luperJ.or
Fazenda.

2. De acordo com o que dispOe o 1ncLSO X do art. 16 da
Portaria n" 90, de 26.04.90, compete a Divulo de OperaçOes
Externas de Int@resse da Un1io, desta Coordenaçl.o-Geral de
Operações FinAnceiras da Un110, eXamlnar, quando neCe!lSár10,
convfnio5 decorrentes de operações f~nanceiras externas e
internas.

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em
rnno de 1999.

Z':> de

3. O Banco Central cio Buul-BACEN, por meio do
expediente PREaI-99/17l5, de 18 de maio de 1998, Lnformou, in
'Nâh,

Como é do conhec1mento de V.Exa., o
Excelentisumo Senhor PresLdente da Rep~b11ca

autorizou, em 07.7.98, aumento da partic1paçlo do
Brls1l no clp1tal acionÁrio da corporação And1na de
Fomento - CAF. Com vi8ta. à sua imp12lllàntaçlo a
Diretor1& deste Banco Central aprovou, em 24.11.98,
" Voto BCB 473/98, autorizando a sub.criçao de
2.512 açOe. da série "C M no montante aproximado de
U$25 milhOes. O Acordo de Subscnção de AçOes f 01

ass1nado pelas ciuas 1nstitu1çOes em 04 de março cio
corrente ano.

2. Por ocasilo de nossa adeslo à CAF, em 30.11.95,
o ConO'resso Nac;Lonal aprovou o Conv6n.1.o de
Subscnçlo de AçOes e o Acordo de Sede, mas o
Convéni" ConstLtutLVO daquele OrganLsmo nlo fOL
apreciado. o"SS& forma, faz.-se necessAria que lhe
sejam submetidos, nestA oportun1dade, os textos do
referido Convlnio Constitutivo e do novo Conv~nio

de Subscriçlo de AçOes.

3. Por essa razlo, fal. acertado com a CAF que o
pagamento da no. subscnçlo será feito, em uma
~n1ca parcela, aU 30 dias a contar da publicaçlo
do Decreto Legidativo que aprovar os textos
suprac1tado5."

4. Do ponto de vista Jurid1co, nacia ha a opor ao teor
dos textos dos CLtacios Convénios.

:tu

5. A ConstituLÇlo Federal estabelece no seu art. 49,
inciso I, que é de campetênc~a exclus1va do Congresso Nacional
r.solver def1n1t1vamente sobre tratados, acordo! ou atos
internac.1.onais que acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patr1mOnio nacl.onal.

IV

6. ~u V1StA do exposto, devem ser encaminhados ao
Conqruso Nacional os textos dos ConvénLos, para ratificação,
nos termos do 1nciso l, do art.49, da Constitu1ÇAo Federal.

7. Em razlo de todo o exposto, é de se propor a
expediÇaO, por parte do Exmo. Sr. Hin1Stro da Fazenda, de
Exponçio de Mohvos ao Exmo. Sr. PresLdente da Repubhca,
propondo o encilmJ.nhament:o ao Congresso Nac1onal, para exame e
ratificaçlo, do! textos do conv'nJ.o!l, nos termo.! da ml.nuta
anexa.

Dr. EUSTÁQmo ANTÓN CAMAIlA
Tradutor Juramentado e Interprete Comuaal

CPf D38 139321-68 Mllntull No. 23. CFlDf D7JI!1291001-ID
BRASILlA. DISTRITO FEDERAL - BRASIL

Tr..duçio B.C~t01199

Dti:l.aro qwt Mlta dita fOI-me aprucntado1 para ser tradmido do uhoma Espanhol para o POnYIÜ:I
um documtflto que lielmeatc tr.duzo. com o melhor do IMU uber n.a forma a JqUjr.

CONvENIO DE SUBSCRlÇAO DE AÇOES DE CAPITAL
ORDINARIO

Convemo de Subscnção de Ações de Capua! Ordmano que celebram. de um lIdo. a I
Corporação .o.ndma de Fomenlo (doravanle denommada "A Corporação"). representadl pelo
seu PreSIdente Exccullvo. senhor L Ennque GarcIa e. o Banco Cenrral do Brastl (dorlvante
denormnaào "O Banco") representado pelo senhor Demosthenes Madurerra de Pinho Nelo
em sua quahdade de PreSidente Intenno, de confomudade com as segumtes cláusulas

PRIMEIRA
"O Banco" acorda com "A Corporação" em subscrever duas rml qutnhenlas e doze (2.512)
ações de Sene "C" para Capnal Ordmàno "Da Corporação", cada wna com um valor
pammorual de nove ml! novecentos c cmquenta dólares dos Estados Umdos da Amencl (USS
9950.00). sendo o preÇO lotai das ações a quanndade de vmte e quatro rmUtõcs novecentos e
noventa c quatro rml e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da Amenca (USS
24 994 400.00)

As caractensucas das ações da Sêne "C" são as assmaladas no Anexo I. o qual f&ri parte
mtegrante deste Convêmo

SEGUNDA
O preço lotai das ações.•sto é, a soma de vmte c quatro rmUtões novecentos c noventa c quatro
rml e quatrocentos dolares dos Estados Umdos da Aménca ( USS 24 994 400,00), serl pago
pelo "Banco" em wna muca parcela, alé tnnta (30) dIas contados a partu' da data de
pubhoaçio do Decrclo LegtsIauvo medIante o qual aprova-se o texto do plll,enre Convêmo

TERCEIRA
Os valores menclonados na clausula antenor serão pagos pelo "Banco" em dólares dos Estados
Urudos da Amenoa

QUARTA
Em caso de mora no cumpnmento de pagamento destas cotas, "o Banco" se obnga a pagar a
"Corporlçio". durante o penado de atraso. Juros anUlllS .gual' à taxl auvl di "Corporaçio" para
cmpré.nrnos de execuçio de projetos se wna vez requendo pela "Corporaçio". "o Banco" nio
cumpnr com sua obnglção no prazo esnpulado

QUINTA
Para os efeJtos do presente Convêruo_ as partes assinalam como dOm1ciho, os segumtes

BANCO CENTRAL DO BRASIL
SSS QUldra 3
Bloco B. 60. andar
CEP 70074-900
8r25111a- DF
BruIl
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CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
EdificlO Torre CAf.
Avemda LuIS Roche- A1tanura
Caracas. Venezuela

SEXTA
Qualquer unpreVIsto ou controverSla que surgrr entre as panes, não contemplada neste Convêmo.
será resolvido de forma arrugavel e de comum acordo.

o presente Convêmo de subscrição de ações de Caplta! OrdmárIo se assma na cidade de Caracas,
em doIS (2) exemplares ongmaIs do mesmo teor e
mesmo efeito aos 04 dias do mês de março de nuI novecentos e noventa c nove

Assma Demosthenes Maduretra de Prnho Neto- PreSIdente lntenno- Banco Central do Brasli

Asslna L Ennque García~ PreSIdente Execuovo· Associação Andma de Fomento

o documento ongmal é escnto em duas folhas timbradas com a Sigla CAf. e possui dos cllrtrnbos
Idênncos- Banco Central do Brastl- Procuradona Geral (Hã uma rubnca IleglveI dentro destes)
EXIstem três rubncas IlegíveiS ao longo do documento

E não havendo nada maIS para tradUZIr neste documento o damos por fielmente tradUZIdo
em Brasih.. Capital da Repubhca Federanva do Brasli. aos treze mas do mês de abnl do ano mIl
novecentos noventa e nove (l 999) Dou fe

Dr. EUSTÁQUIO ANTÓN CÁMARA
Tradutor Juramentado e Intérprete Comerciai

CPF 038139 321-68. Matricula No. 23. CFIDF 073151291001-10
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL· BRASIL

Tradução B. Ccnl 01199

Declaro que nesta data foi·me apRJcntado, para ser tndundo do idioma Espanhol para o
Portugurs um documento que fielmente traduzo, com o melhor do meu saber na forma a sczuir:

ANEXO I
CARATERÍSTICAS DAS AÇÕES DA SERlE "C"

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

TIPO DE AÇ';'O Serão nommaUvas

Convênio Constitutivo

Corporação Andina de Fomento

CAF

Dr EUSTAQIDO ANTÓN CA/dARA
Tradutor Jliiramaatldl3i« latérpme COlMl'Clal

Cf!' 038139 321-68. Matricula No. 23. CFIDF 073IS12"001_10
BRASILIA. DISTRITO FEDEllAL • BRASIL

nadúçio B. CwtraJ..01l99

Declaro que nesta data (ol..me aptHaltadot p&J'á ler tradUlido do Idioma Espanhol para o~5
um documento que fielmente traduzo. cdm o melhor do IMU Ilbft DI forma 11CpÍT:

MOEDA As ações serão denommadas em dólares dos Estados Umdos de Amenca

FORMA DE PAGAMENTO A subscnção consnturra em ações correspondentes ao capital
reahudo e capItal de garantia. na proporção, termos e condições a serem acordados entre o
subscntor e a adnumstração

VALOR DA AÇÃO

Nominal CinCO nul dólares dos Estados Umdos de Amenca (US$ 5 000.00)
Efeuvo O valor patrtrnomal a ser deterrrunado pela adnurustração

SUBSCRIÇÃO E TRANSFERlBILIDADE' Estas ações poderão ser subscntas por
orgamsmos mternaClonaIS ou por pessoas JundlCas ou fiSlcas de fora da sub-região Em
todo caso, a subscnção será preVIamente aprovada pela Drretona

As ações poderão ser transfendas a pessoas smulares de tun mesmo país, e as subscntas por
orgãos mternaClon31S poderão ser transfendas a outros orgãos de mesma caracteristIca.

6 TiTULaS DAS AÇõES E PROCEDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA' Serã-;;-;;pltCal eIS
... ações da Série "C" as nonnas estabelecIdas nos artigos 5, 6. 7 e 8 do Regulamento Geral
da Corporação As ações pertencentes a Orgamsmos IntcmaclOnals serão dcnommadac;
com este nome. anotando~se da mesma forma no regtstro de aClOnIstas em substinução as
mdlcações do nome do pais e da nacIOnalIdade do aCIOnIsta a que se referem os artlgos 5 e
6 respectIvamente

7, OUTROS DIREITOS E OBRIGAÇõES Serão aphcavelS aos AClomstas da Sene "C" os
direitos e obngações estabelecIdos no Convêmo Consutunvo e no Regulamento Geral.
DeCisões da AssembléIa e Resoluções da Drrctona, no que não se refiram exclUSivamente
aos ACIOnIstas das Senes "A" e IIB"

Há um carimbo da Procuradona Geral do Banco Central do BraSIl. e duas rubricas (t1egívelS)

E não havendo nada maIS para ser tradUZIdo neste Anexo 1. o damos por fiehnente tradUZido.
em Brasíha-Dlstnto Federal. aos treze dias do mês de abnl do ano mIl novecentos ",wenta e
nove (I 999) Dou fe

ConvênIO ConstItutIvo «

Corporação Andina de FomentO
Os governos das Repúbhcas do Equador, BoIiVla, Colômbia, Chile. Peru e Venezuela.

arumados pelo mutuo desejO de procurar , á maIor breVidade, a Integração econõm,ca de
seus palSes para acelerar o desenvolVlDlento econôlnlco e SOCIal de seus povos. de acordo

I com os princípIOS consignados no Tratado de Montevidéu, na Carta de Punta deI Leste, na
Declaração subscnta em Bogotá pelos presidentes da ColômbIa, Chile, Venezuela e pelos
preSIdentes da Bolivia, Equador e Peru, representados por seus delegados pessoaIs , e na
declaração dos PreSIdentes da Aménca em Punia deI Leste'

Mandes/ando a neceSSIdade de que cada um dos países SIgnatárIos da Declaração de
Bogola se proponha como objetivo a cnação de condIções econõnucas maIS adequadas para
panlclpar no Mercado Comum Latmo-americano;

Dee/arando que, para 10grárem OS fins assinalados. deverão ser resolvidas as dIficuldades
que sU!Jam deVIdo aos diferentes IÚvels de desenvolVtrnento, as diferentes condições
econômicas geralS, e pamculannente de mercados, com o objenvo de lograr o crescnnento
hannômco e equilibrado da sub.região;

Tendo presente que a Declaração de Bogolá cnou a Connssão Mista e outras entidades
como orgãos de promoção, consulla e coordenação das polillCas que devem adotar-se nos
dIversos paIses da sUb·reglão e aconselhou a cnação de um orgarusmo que matenahze e
concretIZe as ações acordadas, especIalmente no que diz respeito ao estudo e execuçao de
prOjetos multuJaclOn:us e que StrVll de elemento dmâmtco na operação e aperfeiçoamento de
um acordo sub-reglollll1 de mtegração ;

EsUmando que. para a melhor realIZação das aovidades que O menCIonado orgaruS\'iio
devera desenvolver na sub-região para o cwnpnmento de seu objeovo, e c,onvemente que
cada um dos pmses passe a ditar dispOSIções legms, regulamentarias e adnumstratlvas
penmentes.

CcnSldM,ndc que reveste de sígraficanva tmpoltâncla a pamclpação dos setores púbhcn e
pnvado dos países da reglão, e de fora dela, asStm como a de orgamsmos InternaClOnalS de
financIamento pela prestação de asSIstênCia tecmca, cIentífica e financetra e tecnologica que
possam proporcIonar ;

• Este C:Ofl\'eruo UIlt tido l1(onnulldo em dwrriu 0CUi0et. IeJUMo eoMa ttO AneM da PlIlDl. 3 1
Pl11l OI efeItos da presente edlçlo u now de rodape se rd'eRm wueatneme a ultima emenda mtrol:hwda.

• Este con\eruo fOI emendJldo em WVet1u oc:aJIÕCS. lIeJ1iDdo COnltl. no Anexo da pag 31 Par:a OI efeitos da
presente edlç:lo as now de rodapt se reterem somertle á úluma emenda introdUZIda
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Resolveram cnar urna corporação de fomento e celebrar para tal efe<to o
convêmo que a mstltUl • designando para ISSO seus PlenipotencllOOs, OS qU81s. depoIs de
haver eXIbido seus respectivos Plenos Poderes, e]couslderados em boa e deVida fonna.
ConVieram consnnur a Corporação Andma de Fomento, que se regera p.las segumtes
disposições

Expressando que e unportante a ação concertada dos país.s da sub-regIão para lograr um
desen' ohnmento econôrmco eqwbbrado e hannàmco Junto as demms nações latmo
amencanas que mlegradas fonnarão o Mercado Comum,
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CAPITULO I
NOME. CARATER JURlDICO, SEDE. OBJETIVO E FUNÇOES

ARTIGO 1-~OME E CARÁTER JURIDICO
P.lo presenl. Convênio, u A1lU Part.s Contratantes lnIntuem a Corporaçio Andina clt
Fomento A Corporaçio é uma peuoaJuridtca de dtretto mtert1tC1lll1a1 público. sendo teJlda
pelu dispoSIções eanudo no preoemc inJrrumento

ARTIGO 2· SEDE
A Corporaçio tem sua ..de na cidade de Caracas, RepúblIca da VOlIUl1llJa. A C~io
podera .ltab.l..... as agênctas, esentári.,. ou~u que NJO'Il necuuriu para o
d.senvo!v1lllento de suas funções, em cada um dos pais.s partIClpllltU' fota dei..

ARTIGO 3· OBJETIVO
A Corporação tm por objetivo impulSIOnar o processo de lIlIe,raçio sub-reJlOl1ll. Para
esse fim, dentro de um sentido de espec1aIízaçlo racional c uma eqll1t&riva distn'buíçio dos
lDvesrunentos dentro da arca, IC\'alldo em conta a neccsstdlde de uma ação eficaz em fa_
des patSOs de menor descnvolVll1lC1110 relativo e com a adequada C<>O<lIalaçio com o 6rJio
encarrepdo da mtegraçlo sub-regtonaJ, a CorponIÇIo 1mpu1st0lllrá o aproveitamento das
oponunrdades • recursos que sua arca de ação ofereça, medtante a cnação de empteSaI de
produçlo ou d. serviços. a amplaçio, modemizaçlo ou converdo das CXlJtentes.

ARTIGO 4- FUNÇÓES
Para a reallZ&Çio do objenvo mmcado no artIgo antenor, a Corporaçio tem as selWJlles
funções
a) Efetlllr estudos duttnados a ldennficar oportulUdades d. lDvestlme11tO • dinlít e
preparar os proletos oOlfClllOlldentes,
b) D1fundtr l!Iltre os pmes da irea os resultados de suas inveJtlgaçàel e etIIIdoI. com o
obJOllYO de ortalIar adequadatnente o inVCJtUDento dos recursos díJpoIliwls;

c) ProporcIonar dlreta ou Uldimamcnt. a UI1ItCsIcta téCD1ca e fiIIollceira _ilta pua •
prop.oração • exewçio de projetoS muItutoe1O<l&ll 011 de COIDJllemet>lllÇlo,
d) Obter crédttos mtemo< ou Clrta:DOS,
.) Ermtll' bônus, debêntures • outras obnpçõcs, cuja colocaçio poderá ser feita dentro ou fora
da .ub-relllio.
f) Promover a captaçio • mobtbzaçio doi recunos,
No exercíCIO do fim;ões • que .. rofon> este 1DCito. o precedente, slljert-a às
dtlJlOllçõ.. Jesatt dos pat... em que .. exercer tal. fimções ou em~as moedas nacionaís
eltlvcmt1 denommadas u rctpeel1vu obnpções; •
g) Promover apoms de cap1tal 'lCCD01otIia nas COI1díç6es mais favoriveís;
h) Conceder ompmtimos • 01ltOl.'F DII1ÇU, av&lS e outtas garantiu;
I) Promover a 0\llDt'p de llJrII1I1&I de subtcnçio de aç&. (lurikrwrrttllg), , DlItOl'Iâ-IoIIlD1
ellDS em que ",úntm u eondtç6es adeqllldu;
1) Promover. o1'J!llll2&Çio de empresas. sua ampliaçio, modenuzaçio, ou coavenio. JlO'Iendc
pera ISSO subscrever ações ou portlcipações
A Corporaçio podera transfenr u ações • ptlttctpaçÕ.I, dítellos • obrIgações quo aclqlllrir.
ofcncendo-os em pnmetro IUF • enttdadel públicas 011 pnvadaa da IIlb-roPio " na &lia de
mterelJO por pam: detw.• tereeu'DI interuNdos no dcsenvo1vimamo oconôm&CD I saeial da
mesma.
k) RuItzar. nas condições que detmtunar, os encargos ou g.stões espcoificot ro1acíona<los
com seu obJetIvo. que lhe encomendarem seus aclOJUHU ou terCelrOli
I) Coordenar lua açio com • de outraJ enadadet n&CIODAIJ ou IlItom1C1DIIIIs no
d.te1lvo!vtmento d. sub-relllão.
m) Recomendar os meearulDlQl de eoordenação neceuino. pua u entidades oU orplIiltJlCS
da ..... que proporCIonem roCUflOl de mveJt1ll1011tD;
n) Adqwnr • a!tenor bent móvets • unov.ís, utÍctar ou contestar ações judiciats •
admm1ttrattvu • em amI. retIíDr todo tipo de operações, atOl, COll1tltDO I COI1\'ÔI1iao
pllrt1J1CDt.s pora o eumpmnento de ..... fins
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CAPITULO II

CAPITAL. AÇÕES E ACIONISTAS

>\RTIGO 5-0CAPITAL*

o capnal autonzado da Corporação Andma de Fomento é de três bIlhões de dólares dos
Estados Umdos da Amenea (USS 3 000 000 000.00) dtvidído em ações de Capttal Ordmano e
ações de Capnal de Garanna. da segwntc forma

1 Ações de Capltal Ordmano, por um total de um bIlhão OItocentos e ctnqücnta m.Ilhões de
dolares dos Estados Uludos da Amenca (USSI 850000000.00) dts1Itbuidas em três senes
"A". "B" e "C". da segwnte forma'
o\. Sene "A" mtegraóa por cmco (5) ações nommanvas por um nnThão e duzentos nuJ dãlares
dos Estados Umdos da Amênca (USS I 200 000,00) cada uma. no montante total de seIS
nn/hões de dêlares dos Estados Umdos da Amenea (USS 6 000 000.00), cUJa subscnção
corrcsponde ao governo de cada um dos P31ses Membros ou a UlstltulçõcS pubhcas. senu
publIcas ou de dIreIto pnvado com finalidade SOCIal ou publIca designadas por este

-Adaptado de confomudadc com. Dectdo N' 130198

B Sene "B" mtegraóa por trezentos e dezOlto nnl e Otloce!ttas ações ( 318 800) nonnnat"as
com \alor de Cmeo nul dólares dos Estados Umdos da Amenea (USS 5 000 00) cada uma
cUJa subscnção corresponde aos governos ou a entIdades publIcas. senn-pubhcas ou pn\'adas
dos PaIses Membros
C) Sene "C" mtegrada por cmquenta nn1 (50 000) ações com valor nonnnal de CmCO nul
dêlares dos Estados Umdos da Amenca (USS 500000) cada uma. no montante total de
duzentos e cmquenta nn/hões de dolares dos Estados Unidos da Amenea (USS
:!5D 000 000.00) cUJa subscnção eorrespando a pessoas JWldtCas ou fíSICas de fora da sub·
regIão
2) Ações de Capital de Garanna. por WD totaI de um bJlhão cento e cmquenta mJlhões de
dãlares dos Estados Umdos da Amênca (US$ liSO 000 000.00) dtsmbuidas em series "B" ou
"e" da segumte maneIra
A) Sene "B" mlegrada por centO e noventa nul (190000) ações de cmco nul dêlares dos
Estados Umdos da Amenca (US$ 5 000.00) cada uma, no montante total de novecentos e
cmquenta mIlhões de dólares dos Estados Umdos da Amenca (USS 950000 000,00). cUJa
~ub5cnção corrcsponde aos governos ou a msntutçàes pubheas. sCIIU..púbhcas ou pnvadas dos
Pouses Membros
B) Sene "C" mtegrada por quarenta nul (40000) ações de cmco nn1 dolares dos Estados
Umdos da Amênca (US$ 5 000,00) cada uma, por um montante total de duzentos nnThões de
dêlares dos Estados Umdos da Amenca (USS200.000 000.00), cUJa subscnção eorresponde a
pessoas Jundlcas ou fÍ!ncas de fora da sub-regIão
C) O pagamento das ações de Capital de Garantia estará sUjeIto a requIsição. mediante prevIO
acordo da Dlrctona. quando se necessitar dos recursos para satIsfazer as obngações
financclI'3S da Corporação. no caso em que a mstItwção com seus propnos recursos não
estiver em capacIdade de cwnpn-las
D) Ante a reqwslção da Corporação para que um aClomsta pague o Capital de Garantia
subscnto que se encontre pendente de pagamento na data.. este devem efetuar o pagamento em
dólares dos Estados Umdos da Amenca
E} A reqUlsição de pagamento do CapJtal de Garantia sera feita por rateio de acordo com a
parnclpação aClonana que corrcsponda a cada tun dos aClOmsta5 da Corporação

F) A obn~i'l.ção dos aCionistas em atender as reqUISIções de pagamento das ações subscntas e
não pagas do Capital de Garantta subslsnra até o momento em que o pagamento total do
mcsmo tcnha Sido efemado
3) O detalliamento das ações subscntas em cada uma das Sénes consta do anc:\.o "A'
correspondente a este ConvênIo COnstItutIVO
4)As Ações de Sene "B" poderão ser subsc:ntas por entIdades pnvadas dos palses membros
sempre e qunndo a porcentagem de sua participação aClOnarta não supere quarenta e nove por
cento (49%) do total das ações correspondentes à dIta sene. por palS 3CIOlUsta.

ARTIGO 6- EMISSÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO CAPITAL AUTORIZADO NÃO
SUBSCRITO'
O capJtal autonz.ado não subscnto podera ser dIsposto pela Drrctona para subscnção. com o
voto favoravel de pelo menos (7) drretores. nos segumtes casos
a) Para a enussào de novas ações.da Sénc "B" que serão oferecidas pnmelI'O aos aclOlUStas.
em proporção as ações possuídas por estes em relação ao capital total.
b) Para a emissão de açõcs no caso de ingresso de um novo pros. em cuJa oportumdade o pa,lS
em questão podera subscrever dtretamente. ou pelo organIsmo que deSIgnar, uma ação da sene
"A", c um nwncro de ações da sene: "B" nas condIções em que acordar a Dlretona.
c) Para a emIssão de ações da Scne ·'C". CUjas c3l'aCtenstJcas serão detemnnadas em cada
caso pcla Dlretona. destinadas a serem subscntas por pessoas Jumhcas ou naturaIs fislcas de
fora da sub-regIào
d) Para a enussão de ações das Senes "B" e <IC", correspondentes ao Capital de Garantia

• Rcfonnulldod~ Il.COl'do com a Decaio NO 120196

ARTIGO 7- DIREITO ESPECIAL DE SUBSCRIÇÃO
Não obstante o dtsposto no mclSO a) do artlgo antenor. qualquer paIS que nver um numero de
ações da sene "B" menor ao de outros proses podera subscrever. em qualquer momento.
ações relauvas ao capital autonzado •ate um numero Igual ao do maIor aCIOnISta.

ARTIGO 8- LIMITES DE EXPOSIÇÃO'
1) O luntte maxnno de emhvulnmento da Corporação. calculado como a somatona de
deposltos. bônus, emprcsronos de terceiros e outras obngações de natureza smular. sera de
três vezes e meia (3,5) seu patIlmõmo líq\lld~, entendcn~o:-~~ e~~t~ ctimo a soma de seu capital
pago, reseIVas patnmolUalS, SUpcr3V1t, lucro hqwdo acumulado· e outras contas patrunolUaIs
2} O total da carterra de empresttmos e mvesttmentos da Corporação, ntalS o total de garantias
e aValS, não podem exceder um montante eqUIvalente a quatro vezes (4) seu patnmõmo
hquldo

-\RTIGO 9- AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE CAPITAL
O C3pltal podem ser aumentado ou dimmuído medIante declsão da Assembléla de AC10D1stas

ARTIGO 10- TRANSFERlBILIDADE DAS AÇÕES
As ações da Série"A" serão transfendas dentro de cada pais, com o cODsennrncnto préVIO do
respectivo Govcrno à enndade públIca, seuupúbhca ou de chrcIto pnvado com finalidade
SOCIal e publIca que este deSIgnar As ações da Sene "B" serão transfcrivcls wucamente a
pessoas jundJeas ou fiSIC3S do respectIvo país da sutt.regIão. sempre que se observar a
proporção desnnada as entldadcs pnvadas que se menCIOna no numeraI 4 do Arugo S
Mediante aprovação da D1!ctona, as ações da Séne "el! serão tranfcnveJs à pessoas JundIcas
ou fislcas de fora da sub-regtão

-Re{onnulado de acordo ClnIla DecLúo N' 12BJ93

CAPlTIJLO rn
'\SSEMBLEIA DE ACIONISTAS

ARTIGO I1-ASSEMBLElADEACIONISTAS _
As AssembleIas de AClOmstas poderão ser Ordminas ou Extraordmanas Compõem-se dos
aClOmstas ou de seus represcntantes ou mandatanos, Jewudos com o quonun e as condições
esrabelecuias neste Convêmo

ARTIGO 12- ASSEMBLEIAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS
A Assembléia Ordman2 se relIll1J'a uma vez ao ano dentro dos noventa (90) dIas apos o tennmo
do exemclO anual. medtllIlte convocação relllt pelo Prestdente Executlvo da Corporação. e a
Extraordmána medIante convocação feita pelo PreSidente Execuo.vo da Corporação. a lnIclanva
plOpna da Dtretona. de dOIS (2) aelOmstas da sene "A". ou de aelOrustas que rcprcscntarcnt pelo
menos VUlte e croco por cento (15%) do capital pago A convocação a Assembléia ExtrJ.ordmma
devera efetuar-se com trinta (30) dias calendano de anteCIpação a dam da reumão, com mdlcação
do motIvo pelo qual se convoca.

ARTIGO 13- ATRIBUiÇõES DA ASSEMBLEIA DRDINÁRJA
São atnbulções da Assemblela Ordmana.
a) Exannnar o relatono anual da DlICton.. o haIllIlço getale o demoDStnlnvo de lucros e petdas, a
Vista do relatono dos auditores externos, e detennmar o desnno da renda liquxda.
b) Eleger os membros da DII'Ctona de acordo com as normas prcV15t3S neste
Convêmo.
c) DeSignar os audnorcs externos.
dl FIXar a remuneração dos membros da Duetona e dos auditores externos,
el Tomar conhecunento de qualquer outro assunto que lhe seja expressamente submettdo e que
não seja da competencla de outro orgão da Corporação

ARTIGO 14- ATRIBUiÇõES DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
São ambwções da Assemblela. Extraordmana
a) Aumentar. dmnnwr ou rcml::egrnr o Capital SOCial.
b) DIssolver a Corporação;
c) Mudar a sede da Corporação. qnando a Dtrctona o propuser:
d) Tomar conhecunento de qualquer outro ass1Ulto que lhe sCJa expressamente submetido c
que não seja da competência de outro órgão da Corporação
Na AssembleJa Extraordmana so poderão ser tratados os assuntos expressamente Ulcluidos na
convocação

ARTIGO 15- REFORMA DO CONVENIO'
A Assembléia Extraordmrma terá fuculdade sufictente para machficar as dispOSições que
regem a Corporação em todos aqueles assuntos adnnmstratIvos c proces5wus requeridos, para
o melhor cmnpnrnento dos objetivos propostos
Não obstante. a Assembléia Extra.ordmâna. com o voto favoravel dos cmco (5) aCIomstU da
Sene "A". mal! a metade mí'llS uma das demaIS ações representadas na reunião, poderá
modíficar a estrutura da DIfC:tona e adequar as dIspOSições correspondentes que estimar
pemnentes, mantendo em todo caso os cntenos hasleas do presente Convemo
Naquelas outras dtspoSlções rclaltvas à estrutura da Corporação. a Assemblêta Exttaordinána
podera recomendar as emendas que, a seu JWZO. devem ser submetIdas à aprovação das Partes
Contratantes

ARTIGO 16-QUORUM
Havera quorum pM"a as reumões ordmanas ou cxttaordmanns da Assemblcul de ACIonIstas
quando concorra um nmnero plural de pessoas que representem pelo menos quatrO (4) ações
da sene nA" e cmquenta por cento (50%) das dcmaJs ações
Nos casos em que não se puder rcumr uma Assembléta Ordmma ou Extra.ordin3na por falta.
de quorum. convocar-se-a outra Assembléia com pelo menos trInta (30) dto calendano de
anteClpação, expressando a convocação que ela se COnstitUIrá qualquer que seja o nÍDllcro de
presentes

ARTIGO 17- DECISÓES
Nas Assembléias Ordmanas as deCISões serão tomadas por uma malona que repres~
menos tres (3) ações d2. Sene "A". mus a metade m81S uma das deIlllUs ações representadas na
reunIào
Nas AssembleJas Extr'aordmanl!3 a maIona requenda sera de quatro (4) ações da Senc "A", maIS
a metade m3J.5 uma das demms ações representadas na reumão

ARTIGO 18- DIREITO DE VOTO
Os aClomstas que eSleJam em atraso com o pagamento de suas quotas de capItal nio terão direito
a voto.

ARTIGO 19- ENVIO DE RELATaRlOS E BALANÇOS
Todo aClOmsta tem dIreIto, durante os qumze (15) mas calendáno antcnores a reumio da
Assemblela, a exanunar, na sede da Corporação, o mventano e a hsra de aCIOmStlS, c pode eXIgtr
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COpIas de balanço geral e do relatono do. audItores Pelo menos qumze (IS) dI.. ante. de cada
-\ssemblclL os relltonos e balanços deveria ser cnV1ados a todos 0$ IClom.st1.S ao endereço que
apareça regIstrado na Corporação

ARTIGO 20. ATAS
DIJi dehb«ações e acordos das AssembléIas se deixara COJl5tâncl1 em um hvro especW de Aw

>\RTIGO 2 I • VOTOS DOS MEMBROS DA DIRETORIA
05 membros da Dlretona e o Presidente ExecutIvo nio poderio votar a aprovaçiio do balanço
nCIn as assuntos em que possa estar camprometuu SlUt respansabzhdade Tampouco poderio ser
mandatanos de: outros aClonntas nas AssembJetlS

ARTIGO 22- FORÇA DAS DECISÓES

As deCISões das. Assemblcla5. dentro dos lmutes de suas fl.CU1dades. segundo o presente
Convémo são obngatonas para todos os aCIonIstas, mc1USlvt para 05 que nio tenham dela
parttClpado

CAPITULO IV
DA DIRETORIA

ARTIGO 23-INTEGRAÇÃO •
A Dtrelona .era compo.ta por doze (12) DlfCtore., ele.to. para um penado de trô. (3) ano.,
podendo ser reeleItos Cada Dmor tera um Suplente pessoa.l eleito para o mesmo penodo e da
me.ma forma que o Pnnc.pal

ARTIGO 24
DESIGNAÇÃO E ELEIÇÃO'
A eleição dos DU'etores se dara da segumte forma
aI Cmco (5) Diretores e seus Suplentes. deSignAdos um (1) por ação de cada aCIOnista da Sene
"A"
bl Cmco (5) Drretores e seus Suplentes, que'eria ele,to. pelo. detentores das ações da Sene "B"
Para esta eleu;io. cada aClOIDsta tera um munero dc VOtos Igual ao numero de ações que passuU'
ou represenlM, rnuluphcado pelo numero de Duetore. que 'crio elerto. Cada actomStl padera
dar o total de seus votos a um candidata ou dtttnbuí..los entre vanos deles Conslderam"se elettos
os que receberem OmIJar numero de votos
c) Um (1) DU'etor PnnClpal e seu respecnvo Suplente. que serio eleitos pelas enbdades banCU1&5
e fmancczrM da sub--reglio aczomstas da Assoczação
d) Um (1) DlfCtor e seu respecovo Supletlte, qoe serão eleItos pelos detentores das ações da Sene
"C"
Os Orreton!5 a que se referem os mCIs.os c) e d) seri.o eteltos conforme d1sposlç~-s

regulamentares acordadas pelos respectivos grupos de ilClomstas. nas qwu.s se reconhecera
expres.amente o pnnClplO da alternlnCll

• Refonnulados de acordo com. DecJsIo N' 120196

ARTIGO 25 - QUORUM ~
-\ D1I"etona podera se reUIUr valIdamente com a presença de pelo menos sers (I» membro

>\RTIGO 26- RESOLUÇõES •
Cada DlfClor tem um voto MS reumõ~ da Dtreton.. As resoluções serão adotadas por uma
romana nào mfenor a metade maIS um dos Diretores presentes Nos cuos preVIstos no ArtIgo
6, e no. mclSo. a), cl, I), ro) e o) do An1go 27, .erarequendo o voto favoravel de sele (7)
Diretores pelo menos

ARTIGO 27- ATRIBUIÇõES DA DIRETORIA
São a01bUlçàes da D.mona
.) Estabelecer e dlngu- a polioc. financeU"ll, de credIto e econõnuca da Corporação,
b) Elegor aoualmente um do. D1I"etore' para que pres1da as reumões da D1I"erona e da
AssembléIa,
c) Nomear e remover o Prestdente Execunvo.
d) Detemunar a remuneração que corresponde ao Prestdettte Execunvo,
e) Aprovar o orç.amento anual de gastos, proposto pelo PreSidente ExecunvD.
fi Aprovar as operaçõcs de crcdtto atIvas: c pautvas. mvcstunentos ou: qualquer outra operação
que se encontrar dentro das finaltdades da Corporação e que lhe fo.se proposta pelo
PrcSJdente Execunvo.
g) Acordar enussão de bônus. debêntures ou outras obngações financcns e detemunar suas
condtções, outorgar garannas de subscnção de ações e valores em geral (underwnIJngJ, operar
em ecrnficados de p8ItIClpaçio. autonzar operações de ficklcolDIsso.
h) Delegar a um Cormtê Executivo. a outros orgamsmos substd1ános que a prnpna Dtretona
cOJl!l1dcrar conv~cnte cnar ou ao PreSidente ExecutIVO ou outros funClonanos que etUC

recomendar. as funções a que se referem os mClsos f) e g) quando se tratar de operações cUJo
montante não exceda o lumte que a mesma Duetona estabeleça.

I) Resolver por proposta do Presidente Executivo. as questões não pteVlstas nestêi:"õnvemo
JSslm como sua cabal Interpretação, dando conta neste ulnmo caso a AsumblcUl de AClOnJstas
em sua reuruão segumte.
J) Apresentar a J\.ssemblcla de AClomst8S o relatono anual e balanços anU81S

kIPropor a AssemblCla de AClOmstas a dI.tnbwção da renda liqUIda,
I) Propor a >\ssernblót. de ACloro.tas a fonna<;ào de reservas,
m) Ditar e modtficar os regulamentos mtemos da Corpoação.
n) Dctemunar a convocação de Anemblcw Ordmanas de AClomst8S quando o Convêmo o
presc~va e de AssembleJH Extraordmanas de AC10Wlt8S' qwmda os mrerefSCS socuus o
eXIJam a propna Drrctona ache convementc. ou UStm o soltcncm aClomstas. da Corporação
em confonmdade com o prescnto no artIgo 12 deste ConvênIo e,
o) Propor a Assornblé•• a mudança da sede, qUlUldo por razões de mdtscutlvel neceSSIdade
assun o creta c:onvenllmte

>\RTIGO 28-SUBSTlTUIÇÃO
P:rra SUbStitUir um DLfetor unposslbJlltadO. faleCido ou que tenha renunCiado. segwr..sc..ão as
segumtes nonnas

a) Tratand(}-se de um Dlfetor representante da Sénc "A". sera deSignado d1rctamcntt pelo
propnetano da ação representada por aquele, e
b) Tratando-se de um Dtretor representante das ações da Séne nB". a Dtretona deSIgnara
como Tuular o respccuvo Suplente e. na falta deste. nomcará o substituto. o qual pennanecera
em sua.s funções ate a proxuna AsSetllbléla Ordmana d. AcIOI1tSl8S, na qual ,erà realtzada a
eleu;:ão definItiva. O Drretor assun nomeado pela Assemblcla permanecera no cargo somente
pelo tempo que falte para completar o penado do Dl!etor sub,otuto
C) Tratando-se de um Drretor representante das entIdades bsncanas c financclfiI5 da sub·
regIÃo. aClomstas da Corporação. ou dos detentores de Ações Senc "C". o DII'Ctor sera
subsutuldo pelo Suplente. c a falta deste se procedera a de$lgna~lo conforme a norma preVista
no mCIso final do Arttgo 24*

") Alterado de acordo com allcclsio N' 120/96

ARTIGO 29- REUNIõES _
A Drretona se reUDU'l qUJndo a mesma o acorde, quando seja combmado pelo RU ~,enre ;:J

pcnçio de três (31 DUelares ou a reqUl5u;io do PreSIdente Exccunvo As reunIões ocorrerâo na
sede da Corporação salvo acordo em contrano da propna DU'ctona e para as OCASiões
detemunada.s pelo mesmo

ARTIGO 30- AHS
Das dehberações e acordos da Dtretona dClxlt-se..a registro em um ltvro especial de Atas

CAPiTIJLOV
PRESIDENTE EXECUTIVO E DEMAIS FUNCIONARIOS

ARTIGO 31 - FUNÇÓES DO PRESIDENTE EXECUTIVO
O PleSld~nrt! Execuovo, funclOnano mternaclOnal, sera OrepresentJJlte legal da COlpOlll,JiO e tera
iil.S scgumtcs atnbUlçõcS
.) Exercer a dITeçio lnled1ata e a adnumstraçio da Corporaçio
b1 DectdU' e ter a seu -cargo todo assunto que nia esteja expressamente reservado as Assemblclll!i
de ACIODtstas, a DITctona. ao Cormtê Execuovo e a outros orgamsmos 5ubsldlanos que o
Drretona cnar, alem dAqueles que lhe forem COnfiad05.
c) Participar nas sessõ,es da DII'Ctona com Melto a voz, mas sem voto

ARTIGO 32- DURAÇÃO
O Pre5ld~nte Execunvo permanecera em suas funções por cmco (5) anos. podendo ser reeleIto. e
devera permanecer no excrCIClO das mesmas ate que não entre em função o substituto.

-\RTIGO 33- AUSENClAS TEMPORAlS
O PreSIdente Execunvo sera substttuldo tntennamcnte pelo VIce..presldente de mlUor luerarqwa.
ou. em sua falta. pelo funclonano que a Drretona desJgne

ARTIGO 34- FALTA ABSOLUTA
Em caso de falta absoluta do PreSidente Executivo. a Drretona deSignara seu substituto

ARTIGO 35· PODERES
O PreSidente E"ecutlvo podcra comem poderes para representar a Corporação em JWZO ou
(ora dele. com as faculdades que esnme neccJlanas O PreSidente Exccunvo podera tambem
confenr poderes "peClats para o. fins quemteressem a Corporação

ARTIGO 36- VICE- PRESIDENTES'
O PreSidente Executlvo dcslgnará VJce· presJdentes que sejam ncccS!anos para o
funCionamento da msnnuçio. mdtcand~lhes em cada caso as atnbUlções. deveres e
remunerações que lhes correspondam Estas deslgnaçõcs serio rea1lzada.s de fonna que tl15
funclOnanos sejam de nacIonalidade dtsnnta., dentro da sub·regIão

ARTIGO 37- DESIGNAÇÃO DE PESSOAL •
A deslgnaçâo de pessoal e a deternunaçio de suas ambulçàes. responsabilidades e
remuneraçõos sera de competênCia do PreSidente Execunvo A deSIgnação dos Vice
PreSidentes sera fctta medtante preVIa consulta a Dlfetona

ARTIGO 38- SELEÇÃO DO PESSOAL •
Para mtegrar o pessoal da Corporação será levado em conta. em pnmerro lugar, a eficiêncJa. a
competCDclA e a honesndadc. mas se dara. 1D1portânCla. ao memto tempo. a necessidade de quc
o pessoal seja escolludo por um cnténo geografico. preferenclalmentc sub-reglonal, ti.o amplo
quanto possJVc]

• Alterados di!: eonfomud&de com a Do:tdo No 120/96

ARTIGO 39" CARATER INTERNACIONAL DO PESSOAL
~o desempenho de seus deveres, o pessoal nio bu.scara nem recebeta lIlSlI'Uçõe. CJeqiíalquer
Governo nem de qualquer autondade alheta à Corporação Abner"se·a de rcahzar qualquer ato
mcompanvel com a poslçào de funclonanos mtemaClOD&15 respomavels somente perante a
Corporaçio

CAPlTULOVl
EXERCICIO FINANCEIRO, BALANÇO E RENDA LIQUIDA

ARTIGO 40- EXERCICIO FINANCEIRO
O exerclCJO fmancclI'o da Corporação sera por penados IDUl1S. cUJa data de U1lCIO sera
estabelec1da pela Dlretona

ARTIGO 41- BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE GANHOS E PERDAS
No d.a em que for COnchlldo o CXerctClO finance1l"0, deveria ser fecbadas as contas para o. fIO' de
elaboraçio do ballllço anual e do demonstIlllvo de lucros e perdas do re!pec~vo exClCJClo

ARTIGO 42- RESERVAS
~ualmmte separar·se..a dos lucros bqmdos uma cota de dez por cento (loeAt), peJo menos. para
formar um fundo de reservas ate que alcance uma soma não mienor a cmqüenta por cento (S()I'/.)
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do capItal subscnto Alem msso. a Assembléia poderá acordar a consttttllção de outras reservas e
a dlsmbUlçio do resto entre os aClomstas. em diVidendos

ARTIGO 43· AUDITORES
A Corporação contratará os serviços de uma finn. de .udItona de reconhecIdo presogto
mtemaclOnal. a qual eXIUIlIIlBra o balanço anual para conhecunc:nto da AssemblcJa Ordmana de
ACIOnistas

CAPITULO VII
LIQUIDAÇÃO E ARBITRAGEM

ARTIGO 44- LIQUIDAÇÃO
","cardada a dissolução da Corporação, proccder-sc-a sua lIqwdação por um liqUidante: ou uma
COIJUssào hqUldantC. de acordo com a deClsão que a Assembléla de AClomsta tome para este
fim O liquIdante: ou a Cormssão hqwdantc representara a Corporação durante o processo de
hqUldação. pagara as díVIdas pendentes. cobrnrá os credItas. dIsmbwra o que sobrar entre os
aCl0mstas. proporcionalmente ao capltal pago representado por cada ação, e em geral.
exercera todas as funções concernentes ao processo de liqUidação A Asscmblcla que fizer a
deSignação do lIqwdBnte ou da COmISsão hqwdante fixara o prazo em que devem pennanecer
em seus cargos e estabelecera as regras fundamenttus que regerão a. rcahzação da. hqUldação
Ao tenmno de scu encargo, ou dos penados que deternune a AssembIela os liqUidantes
deverão prestar contas detalhadas das atIVIdades reahzadas • ao finahzar seu tr:lbalho.
apresentar uni reiatono ponnenomado de tOM. hqmdaçiio

ARTIGO 45- ARBITRAGEM
No caso de surgrr wn desacordo entre a Corporação e seus aClornslas, tal controversla sera
submenda. a arbitragem de um 1l1bunal composto por três pessoas
Um dos .arbltros sem deSignado pela DJfCtona da Corporação, outro pela. pane mteressada c o
lercelro de comWD acordo entre os arbitras. Se não puderem chegar a este acordo, a
Corporação ou a parte mteressada poderio sobcltar a deSignação do terCeIrO arbitro à
Conussão Mista ou ao Orgamsmo que eventualmente a substitua.
Nenhwn dos arbitras poderâ ser da mesma nação da pane rnteressada na cantrovcrsla.
Se fracassarem todas as tentativas para chegar a wn acordo unarume. as declsõcs serão
lomadas por mmona .
O terceU'o arbitro podeni decid..tr todas as questões de procedmtenlo e compctênct3 nos casos
em que as partes não estiverem de acordo com a maténa.

CAPtTULOvm
IMUNIDADES. ISENÇÕES E PRIVILÉGIOS

'\RTIGO 46- ALCANCE DESTE CAPiTULO
Para o cumprunento dos fins preVIstos no presente Convérno, as Altas Partes Contratantes
acordMn que li Cotp0r3.ção Andma de Fomento gozara, no temtóno de cada uma delas. das
1D1umdades. Isenções e pnvtlegIos que se estabelecem neste CapItulo.

ARTIGO 47. IMUNIDADE DOS ATIVOS
Os bens e demats atlvos da Corporaçio. em qualquer lugar em que se encontrem. gozarão de
unumdade com respeJto a expropnações, pesqwsa, reqwslção, confisco, cont1sso. sequestro.
embargo, retenção au qualquer outra forma de apreensão forçada que altere o domuu.o da
enndade sobre tals bcns por efeito de ações execunvas ou admIIusnnvas de pane de qualquer
dos Est.dos Contratantes
Esses bens e aUVos gozaria de ldénncl. tmumdl1de no que se refere a ações jUdtCI3.1S enquanto não
se pronunCIar a sentença defimnva contra a Corporação

ARTIGO 48- TRANSFERlBILIDADE E CONVERTIBILIDADE
Os aovos de qualquer 1lpO que pettençllll1 a Corporação gozarão de hvre transfenblhdade e
convernbhdade

ARTIGO 49·lNV!OLABILIDADE DOS ARQUIVOS
OS arquIvos da Corporação são utVlolávels

ARTIGO 50- ISENÇÃO DE RESTRIÇÕES SOBRE O ATIVO
Na medida necessana para que a Corporação cumpra seu obJenvo e funções e realize suas
operações de acordo com este Convénto, os bens e dem3.1s ativos da institUIção estão Isentos de
todo npo de resttlções, regulações e medJdas de controle e moratonas, salvo dIsposIção em
contrano deste Convêmo

'\RTlGO 51 - PRIVILEGIO PARA AS COMUNICAÇÓES E A CORRESPONDÉNCIA
OS Estados Contratantes concederão as comUD1cações OfiCll1S da Corporação o mesmo
tratamento que as comurocações oficllus dos demaIS paues contratantes A correspondêncIa da
Corporação. mclusJve pacoles e unpressos, quando levar seu selo de Isenção. Circulara Isenta
de porte pelos CorreIos dos ESlados Cootratantes.

ARTIGO 52-ISENÇÓES TRIBUTARIAS
a) A Corporação esta Isenta de qualquer tipO de cncargos tnbutanos c. em seu caso. de dlrellos
alfandeganos sobre suas receItas. seus bens e outros anvos. da mesma fonna que as operações
e transições que efetuar de acordo com este Convêmo
A Corporação esta. tambem Isenta dc toda rcsponsabllldade relaCIonada com o pagamento.
retenção ou arrecadação de qualquer unposto, contnbUlção ou dtreltO

b) Os salmos e emolumentos que a Corporação pagar aos DJ..CCtores, a seus suplentes e aos
funclonanos e empregados da mesma., que não forem CIdadãos ou naCIOn31S do país onde a
Corporação tenha sua sede ou escntono, estão Isentos de unpostos
c) Não serão unposlOS tnbutos de qualquer upo sobre as obngações ou valores que enuttr a
Corporação mclumdo diVidendos ouJuros sobre os mesmos, qualquer que seja seu detentor.
I) Se taIS tnbutos dlScnrnmarem contr:l as mtas obngações ou valores pelo snnples fato de
terem SIdo enundos pela Corporação.
2) Se a umca base Junsdlclonal de tatS tnbutos COnslstlI' no Jugar ou na moeda em que as
obngações ou valores houverem SIdo enundos, em que se paguem ou sejam pagavels ou na
localtzação de qualquer cscntono ou sede de negócIos que a Corporação mantiver

d) Tampouco serão Impostos tributos de qualquer opa ,obre as obrigações ou valores
garantidos pela Corporação. mclumdo diVidendos ou Juros sobre os mesmos, qualquer que
sCJa scu detentor

!) Se Uus tnbutos mCllmem sobre obngaçães ou valores pelo simples f.to detetem ;Idó
garanndos pela Corporação
2) Se a urnc. base JunsdIclonal de llUs tnbutos COll.",nr na 10cahzaçio de qualquer eséritono
ou sede de negoCIOS que a Corporação mantlVer.

ARTIGO 53· IMUNIDADES E PRIVILEGlOS PESSOAIS
OS DIrctores PreSidente Execunvo, Vice" presidentes e 1i.tnclonânos dtretlvos. tecmeel c
profiSSIOnaIS da Corporação gozarão dos seguintes privilêgios • iml101dade,:
a) lmwudade no que dIz respeito a processos judtcllJS e administranvoli relativos a atos
rea1.lza.dos por eles em seu caráter OfiCial, salvo se a Corporação renunciar expt'essamenté a tal
unumdade
b) Quando não forem naCIOnaIS do p.ís em que estão. as m.smas iml101dades no que dIZ
respeito a restnções de Ultlgração, reqw51ção de registro de cstrangetros e obngações d~

seMço nulltar e as mesmas faclhdade, no que dIz respeIto a díspoolçõe' ACertadas que o pais
conceder aos representantes, ftmclOnanos e empregados de nível comparâvel a de outró!f
palses membros. e
c) Os mesmos pnVllegIos no que dIz respeito a faclhdades de VIagem que os Eltldo,
Contratantes outorguem aos representantes. funClonanos e empregados de nível compati:vcl
de outros Estados Contratantes.

.\!tTIGO 54- PROCEDIMENTOS JUDICIAIS
Som.nte poderão ser ULstauradas ações JudICIaIS contra. Corporaçio perante um tribunal d'
JunSdlÇão competente nos tcmtonos de wn Estado Contratante onde a Corporaçio pos.-uir
algwn cscntono estahclcCldo, ou onde houver dCSlgDado agente ou procurador cam fG,uldtidc
para receber CItação ou nolJficaçào de mua demanda JUdiCial. ou amda onde tiver emitido ou
garantmdo valores
Os Estados Contratantes deste Convêruo, as pessoas que os representem oU cuj*s
rCIvm.dtcações se ongmem nos Estados Contratantes~ não poderio m.iCllr qualquer Içio
JudICIal contra a Corporação Entretanto. os aCIOnIStas poderio recorrer, conforme os
procedmtentos espccl8is milicados neste

ConvênIO. nos regulamentos da Insotwçio ou nos contratos que celebrem.. p~er ás
conttD\'erSlllS que possam surgrr entre eles e a Corporaçio.

CAPíTULO IX
RETIRADA E SUSPENSÃO DE ACIONISTAS DA SÉRIE "A"

ARTIGO 55· DIREITO DE RETIRADA'
Qualquer aCJOmsta da Séne ~'A''' podera retIrar..se da Corporaçio. em cUJo caso esta adquinra a
dita açào A notificação desta declsio sera feita a Dtretona por cscnto.
.....ções da Séne "A' serão pagas de acordo com o valor contíbil que elas representarem. e ~

Dlretona:., confonne as condições financelI'U da Corporaçio. aetenmnlra o prazo de paptnento
que não podera ser supenor a cmco (5) 1.J105

-\5 ações da Sene "B" em poder de pessoas fisicas ou JuridJcl5 do pllS • que pcnencer o .~iDnista

da Sene "A" que dec,dlu renrar·se da Corporaçio. poderio der hVfCIl1C1lte transferidas na sub
regtão. sempre que se observar a proporçio assmalada às en1ldades pnvadas que se menciona no
numcral 4 do arngo 5
~o caso de rellIada de algum aClomSla da Sene ••A", • AssembléIa Otdmíria d. AClomslis
segutnte adequara as dispOSições pemnentes do presente Convémo i nova 51mDçio cnadt. de
acordo com o sentido geral do mesmo.

Caracas 6 de março de 1998

ARTIGO 56· SUSPENSÃO
O aClOmSla da Sene "A' que faltar de fonna grave, a JUIZO da Diretona. ao cumprimento de
algumas de suas obngaç5es pua. com a Corporação, podem ser Suspensd quando. As.etnblêia
asSIm o decuitr O aCJOrnsta suspenso dCIxara automaticamente de ser membro da Corporação 10

haver transcomdo qnmze (15) meses. contados a pamr da dala da swpeosio, salvo ~e a
-\ssemblell1 deCidIr em contrar..o
Enquanto durar a suspensão. o aClOntsta não poderá exercer nenhum dos chrenos que lhe confere
o prescnte Converno. salvo o cie se retIrar

CAPiTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 57· ENTRADA EM VIGOR
O presente Converno entrma em Vigor quando os documentos de tatificaçio forem depomad6s tto
Muusteno das Relações Extenores da Venezuela, por representantes dI: três (3) dds países
membros. entre os qUAIs deveJ11 estar o pl1S sede. Se DO pruo de UnllDO a parnr do depo,no dos
mstrUITlcntos de ranficação pelo último dos três paues, não tIverem cumpndo os restantes corri t)

depoSllo dos mstrumentos de ranficaçio. a Duetona coovocará uma As,emblêia Exmordírtina
de AClOrnstas para adequar as dIspOSIções pertmentes do presente Convênio ao numero de paises
que ratificaram '
Os p31ses que deposItamn seu mstrumento de rattficaçio antes da date de entrada em VIgor den~
Convêmo serão membros a parar desla dala. Os demaIS paIses seria meíttbros a pllltir dá data em
que depoSllarem seus mstrurnentos de ranlic.çio

ARTIGO 58· RE5ALVAS AO cONVÊNIo
A as,m.fUra. ranfic.ção ou adesio do pre,ente Convênio nio poderi ser objeto de re,wvu.

ARTIGO 59· ADESÃO
Uma vez em Vigor o presente Convéruo. podcti.o adem a ele todos aqueles Esados que
subscreverem a Declaração dc Bogola em 16 de .gosto de 1966, e que forem acellos pela
Conussão Mista ou pelo orgamsmo que eventualmente substltUl..Ia
O Convêmo entrara em VIgor para o Estado Aderente tnnla (30) di.. depoIS do depOSIto do.
msttumentos de adesão Neste caso. a Assembléia de AClOrnstas considerara e resolvera. se for
convemente. o ajuste das diSpOSições pertinentes do presente Convémo.

R!fonnulado pela Decuio 128191
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All.noo l\O- RElNCORPORAÇÃO
A Aúellll11m deImnlnara 11 condlçõe, pIIlI •~ lU: 1llIl ~IOru'l& da S""e "A' que
tiver ,. rt1Indo.

Feitó o. CIdade de BOJOfa, aos sete d:n do mês de fe=o de 1968, em Idioma espanhol em
.eu exemplare. IsuaJmente auténaco.
Em te do qual. OI piaúpotencW10S cUJU assinaturas figuram ao pc • subscreveram o presente
ConVÓtUO

DISPOSiÇÕES TIlANSITÓIllAS
PA1ME1RA. A parar de data de 0llIIlIda .." \'lll'l" do """""te Coo_o. o paiS ..de con.oc.....
primeira A...mbléia denIro do Jl'IZO de .._ (60) ma oalendano
SEGUNDA: Dentro do Jl'IZO compreend:do entre • data .." \'lll'l" do Con.êruo e a ceJobrlçio di
Asrembléi. ExIraard1Dant 1 que •• ref.... o amlo 57, 1 Cmporaçio Amima de Fomento '.ra
admIaiJtrad.t proVlaonammte na fatlDl. que .I!&belecer sua AssemblelL de acordo com o,
mténOl sews iodieadDs neste Convéslio.
TERCEIRA. Se ltÕS (3) pois.. rmtícamn o presenIt: COlM!ruo e aio o ovet' feiro o pai,- ,ede
ltIlIICottido 1llIl Jl'IZO de três (3) 10.... 1 parar da data do ú1tuno MpoSl!O do Illtttumento d.
tIlitIcaçJo, o. pcacs tatiiiCllllW poderio acotd.tr 0Il!I'll ,.de

ANEXO

EMENDAS AO cONVÊNIO CONSTITUTIVO
~ D.ta
I. N' 21 AE 1m 21·22 N,,,, 74

BruíliL 18 demllo~

I 8 t:At 1999 " Ia;z7l-ljíí tz1j([{Jz,;~OTOCOLO/llP.AS1uA It. '1/

IMINI5TERiJ r:, f :
GAB. c'; .... -"-:JllIlI~ 21 19"J0215Q

Senhor MImstro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRESI-9911715 •__..........

"""h) , ~rt.'v ns. F.' 'PflDO.

4 Cabe lembrar qu., de .cordo com as normas da CAf, deoembolJos para
ptOJCtos bruile"". }à .provados ou • aproVlçJD de novos empl'Clllmos, que ullrapauarem o Irmole
estabeIe<:1do em oonfonmdade com o lporte rea1Izodo pelo PaIs, nio poderio ser reobzadoa .te que
o Bl'IJlI efetue o pasamenlO desse aurnl!tllo de capttal

5 Dwtte do exposto, envwnos minuta de Expo.içJD de Motivos 10 E:xmo Sr
Presldente da República, para que ae,jarn submetidos 10 exame e ••provaç1o do Congreuo Naaonal
o. documentos menaonados, de~o com as disposições do lnciJo I do Artigo 49 da COIlIIÍlUÍÇIO
Federal.

Como. do conhecimento d. V Exa., o ExoelenoS!UIlO Senhor Presidenl' di
Repúbbca lUlonzou, em 07 7.98, aumento da participaçJD do Bl'IJlI no capital .C1on1nO da
Corpo~ AndIna lU: Fomento - eAF Com V1!1ta5 à sua unplementlÇlo • DIretom deste Banco
Central.provou, em 24 11 98, o VOIO BCB 473198, lUlollZlJlllO' subacnçio de 2 512 aÇÕCS da
..ne "C" no montante .proxunado de USS 25 milhões O Acordo de Subscnç10 de Ações fOI
amnado pelas duas IlISIl!UlÇÕCS em 04 d. março do corrente lllO

2 Por OCIIIio d. no... adesio a CAf, em 30 11.95, o Congreno Nacional
aprovou o Convênlo de SubscnçJD de Ações e o Acordo d. Sede, mu o Convênio COllllilUlIVD
dequele Orgamm>O nio fOi aprecwlo Dessa forma. fazose neceuario que lhe sOJarn submelJdos,
nesta oportumelade, os 10lCl0l do refendo Coa_o ConstTlU!IVo e do novo Convênio de Subocnçio
d. AÇÕCS

3 Por .... razio, foi acenado com. CAF que o pagamento da nova subt<:nçio
amo ferto. em uma úmca parcéla, .te 30 dlas 1 contM da pubbcaç10 do Decreto LegIsiativo que
.provar O. tOlClo. supl'lCllados

A Sua Excelinaa o Senhor
Pedro SJIIJl'Ilo Malan
Ministro de ElIlado da Fazenda
Esp1all&da dos Muustenos, Bloco."P", 5' andar
70048·900 • Brui1I. - DF

~Ky-~
Armimo Fraga Neto
Pr'Sldent.

Respeltoaamente,

Objetivo
AlllJlelllO do ClJlItaI Socla!

AÇÕ<lI Senos "A" e "5" aomeate
ICRIllsubscntu por Gow.rnos ou
1IlSlIlU1ções púb1Jou • .-pII
bbcu 00 de dImto pn.1do 00lII

llClIIl finoIIdade SOCIal • púbhca
ExpI:Mur 1 0011""111,","" de que
o CbiIe pan._como
Mm1bro da CAF _ de ...___.a!

Ara.OI 5 elO

Reatada do Qulc (Arap 5.12.15
23,24,25,26)

AlllJlellto do C,p'tal Socai
(Ar!>IoS)
~daDoclsio N' 21

Aumento do Capltal (ArtIgo 5)

Ara.OI 5,6,2.3,24,25 e 26 (Doe.
sioN'73)

GonaIo Ap1lllte
Tamas GutIIermo Elio
lorp: Valencia ll1'al11JlIo
Salvador Lluch
101é de La Puente
Hectt>r Hurtado

OI ÜIIl77

OI Ou! 77

11-19JIII 77

06 Jun 86

30 Ou! 16

30 M.. 87

1'.10 Govemo da RopiIblíca do Equador
Paló Govamo da Repúbbca de BolíVlI
Paio Governo da República da Colômbll
1'.10 Govamo da República do CIuI.
1'.10 G.vemo da RepiIbbo. do Pem
P.lo Governo da RepiIblíea da Venezu.ia

2 N.' 29 AE. nm

7 N' 79 A.O. XVI11117

4 N'34AO VUll77

6. N.'7S AoE lVII6

3. N.' 33 AO. VlJII77

5 N'73AE.lII1I6

1 N'90A.E VII9

9. N.' 91 AE. VII9

30 Ou! 89

300ut19

AlIIIIOlllOdoC.pttal~

do
Emwio de Açi5es SenN "5" (ArtIgo 5)

Arap 5, 23 e 24
LEGISLAÇAll CITADA ANEXADA !'!!LA

COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

10. N.' 96 AE V1I9O 12 J... 90

11. N' 97 A.E. VII90 12 Jun 90

12. N."120 A.E VIII96 02 Jul96

AllIlIOIllOdoelJlltalA~

do (ArtIgo 5)

Arago 5 (mo 1')

Aragos 5,6,8,10,23»24,26,27,
28,36,37 e 55 .

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

NClll'
A.O Auemàléia OrdinárI.
A.E. A.siembléll Extraordmária

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

Enio havendo DWJ nada para traduzir.ee~ documento damos por bem e
fielmente tradUZIdo em Bruília, capital da Rqníblica Fedemova o Brasil aos Ir=: dIas
do Dlêl dó.hcil de ll111 novocentOl e noventa e nove (1999). Dou fé

CAF

Corporaçio Andma de Fomento

Venezuela, AgOllo 1996

CAPÍTIJLOI
Do Poder Legtslativo

SEÇÃO II
Das AtribUIções do Congresso NacIOnal

Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I . resolver definItivamente sobre tratados, acordos ou atos mtemac101181s

que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacIOnal;
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a pIIZ,

a permitir que forças estrangeiras transItem pelo temtório naculI1a1 ou nele
permaneçam remporanamente, ressalvados os casos preVIstos em lei complementar,
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III • autonzar o Presidente e o Vice-PresIdente da República a se
ausentarem do País, quando a ausência exceder a qumze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a mtervenção federal, autorizar o estado
de sitio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder ExecutIVO que exorbitem do poder
regulamentar ou dos lumtes de delegação legislativa,

VI - mudar temporariamente sua sede;

Aviso n2 1 .005- C CIvil

Brasllia. 6 de julho de 1999

Senhor Pnmelro Se<:retano,

Encaminho a essa Secrctana Mensagem do Excelentlssimo Senhor PreSidente da

Republica relativa ao texto de Convêmo de Subscnção de Ações da Corporação Andma de

Fomento - CAF~ firmado com o Banco Central do Brasil

AtenCiosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa CiVIl
da PreSIdênCIa da RepublIca

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Pnrnelro Se<:retario da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - RELATÓRIO:

O Excelentíssuno Senhor PreSIdente da República submete à

conSIderação do Congresso NaCIOnal, por meiO da Mensagem n° 934, de 1999,

acompanhada de expOSIção de motiVOS, finnada pelo Senhor Miroslra de Esllldo da

Fazenda, o texto do Convêrno de Subscnção de Ações da Corporação Andina de

Fomento - CAF, finnado com o Banco Central do Brasil.

o refendo ConvênIo, bem como o Convêrno COnstitutiVO da CAF

haviam Sido encaminhados, em 8 de junho de 1999, pelo Mlrostêno da Fazenda. à

Casa CIVIl da PreSIdênCia da República, a fim de que esses fossem submetidos ao

Congresso Nacional. Antes porêm, que a Mensagem fosse apresentada ao Congresso

Nacional, o Banco Central intercedeu junto à Casa CIVil da PreSIdênCia da Repúbhca

IDfonoando que, em verdade, o que havena de ser submeMo ao Poder LegislatiVO

era apenas o ConvênIo de Subscnção de Ações e não o Convêrno Constitutivo da

Corporação Anduta de Fomento - CAF, o qual servma apenas para mstrulr o

processo, tendo em. VIsta que o Anexo I do novo ConvênIO de Subscnção de Ações

prevê para os aciomslas da série "c", que é o caso do Brasil, os direitos e obngaç?es

estabelecidos no Convêmo ConstitutlVo AsSIm, em 30 de junho de 1999, lSt.
rcfonoulada e reencanunhada a expOSIção de motivos do Mlmsténo da Fazenda ã

Casa Civil da PresidênCia da RepúblIca sendo, postenormente, submetida a matêna

ao Congresso Nacional, por meIo da Mensagem 934,~a de 6 de julho de 1999.

TI - VOTO DO RELATOR:

O Governo brasdeUo, no contexto de sua atual estratégla de

mtegração regIonal, deCIdIU autonzar o aumento de sua partlcipaçio no capItal

aClonáno da Corporação Anchoa de Fomento, CAF. AsSim, o Banco Central do

Brasil, como representante do Governo brasIleIro na eAF, firmou com essa, em 4 de

março de 1999, o Convêrno de Subscnção de Ações, subscrevendo 2.512 ações da

Séne "C", relativas ao capltalmtegralIzado, com valor patrunonial de USS 9.950,00

cada, correspondendo o preço total das ações ao montante de USS 24.994.400,00.

Recordamos que a Corporação Andina de Fomento é uma

mstltuição finacceira multdateral, mtegrada pelos países membros da Comunidade

Andma de Nações (CAN), BolíVIa, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. AI6m

desses, e de 22 bancos pnvados, mtegram a CAF, na quahdade de membros extra

regton31s, Brasil, MéXICO, ChIle, Panamá. ParaguaI, da Jarnll1ca e de Trinidad "

Tobago A Corporação tem por obJelivo prestar servIços financeIros que promovam ~

incentivem o processo de IDtegração econômica e o desenvolvimento da região

andma, bem como a InSerção de tais países na econonua mtemaclonal. Tendo

irnciado suas operações ern 1970, a ÇAF tem sede em Caracas, Venezuela.

O aporte adicional de capital do Brasil permitirá alavaocar mais

recurnos pua novos projetos de nosso interesse, P01S os países da Comunidade

Andma de Nações fazem fronteira com regiões brasdetras carentes de mfra-cstrutura.

Por ISSO, os projetos finanCiados pela CAF, além de contribUIr para a mtegração"

regional com nossos VlZlIlhos. favorecem Q desenvolVImento da regtlo norte do pais.

Dentre os projetos finanCiados pela CAF, pode-se destacar: o

financiamento para a pavimenlaÇilo da BR-174 (Manaus - Caracarai), no valor de

USS 86 nulhões, de um custo total de USS 167 nulhões; três finanCiamentos, no

valor total de USS 165 milhaes, para a PETROBRÁS, destinados ao projeto de

fntegraçilo Energética Gasoduto Brasil-BolíVIa. o finanCiamento para Interlígação

elétrica Brasil-Venezuela, entre o complexo hidrelétrico de Guri e a cidade de Boa

VISta. no valor de USS 86 nulhaes, dos qUllls USS 55 mdhaes destinados a CentraIS

E1éincas BrasIleIraS S A., ELETROBRÁS, o finanCIamento de USS 31 milhões ao

Estado de Rorauna.

Confonoe menciona na expOSIção de motivos, o Exmo. Sr.

Mnustro de Estado da Fazenda, a partiCipação da CAF no financiamento de todos

esses projetos, somada a aprovações de outros empréstimos de curto prazo para o

setor privado, no montante de USS 381,3 milhões, atinge o total de USS 718,3

nulhões. Portanto, aplIcadas as regras atuais da CAF, o valor de tais empréstImos

supera o lImIte permitido para o Brasil, na qualidade de membro extra-reglonal, o

que dificulta a aprovação de novas contratações e, tambênI, a bberaçilo dos recursos

das últimas aprovações.

Destaca, amda, que a Corporaçilo Andma de Fomento ê uma

IDslltuição cUJa tradição no mercado internaCional poSSUI relevincIa e é conaidcrada

o melhor enussor na Amônca La1ma, sendo que os titulas por ela emItido. são de

tIpo 'mvestment grade", o que permite à instituição captar recursos no mercado

financeiro internacIOnal em condl.faes atraentes. Entre abril de 1993 e setembro de

1998, a colocação de titulos da CAF no extenor atingiu o montante de USS

2471.000.000,00.

AsstrD, considerando a unportânCIa da partiCIpação do Brasil da~

eAF. como fonte de incremento para o desenvolvunento nacional e avanço d.

mtegração regIOnal e, haja VISta os mdlcadores de idoneidade e efiCiênCIa

mternacionalmente reconh~ldos a tal instituição financeira, mamfcstamos nossa

concordincla com o ato subscnção de açaes supra referido.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do texto do Convênio de

Subscnção de Ações da Corporação Andma de Fomento - CAF, firmado com o
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Banco Central do Brud, nOI termal do projeto de decreto Jegt.lal1vo que anexo

apreJentamol.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 401, DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N° 1 094/99

~o \1_ _ •
Deputado Fra~d;r..Tg"i;'~

Relator

Sala da COlDllÜO, em I" de de J999 Aprova o texto da Convençâo Interamencana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais
no Extenor, conelurda em Managua, em 09 de Junho de 1993

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° ,DE 1999.

(Da Comi..1o de RelaçOe. Extmores e de Defe.a NacIOnal)

Aprova o texto do Convêmo de
S.bJcnção de Açõo> da Corporação
Andma d. Fom••to - CAP, firmado com o
Ba.co C••tra/ do Bra,,/

o CODlrel.. Nacional deereta:

Ar! J' FIca aprovado o texto do Convêmo de Subscnçio de Ações

da Corpo~ Andma de Fomento - CAF, firmado com o Banco Contrai do Brasil

Paráirafo ÚDlCO, Ficam sUJ.,to. à conSlderaçio do Congresso

Nacional quaillluer atol que poliam resultar em revislo do refendo convémo, bem

come quaiJquer aJuateJ complementarea que, no. termos do mCJSO 1 do artigo 49 da

COl1$lllUlç1o Federal, aCl1TOlem encargol ou compromllSOs gravosos ao patnmõmo

nacional.

Art 2- Este decreto legIslatIvo entra em vigor na data de sua

publícaçio

Sala da Comlllio, = lu de ""-:O de 1999,

DeputadoJ2'~co~ReJator Rodrigues/

11I • PARECER DA COMISSÃO

Art. 1° FIca aprovado, com reserva ao InCIso II do Arugo
VII da Convenção Internrnencana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no
Extenor, concluída em Manágua, em 09 de Junho de 1993

Parágrafo Úntco FIcam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional qUaisquer atos que unphquem reVISão da refenda convenção, bem como
qUaIsquer alustes complementares que, nos tennos de, mctso I do Art. 49 da
Constltwçào Federal, acarretem encargos ou COmprDt1l1SS0S gravosos ao
patnmôruo nacIOnal.

Art. 2° Este decreto legIslativo entra em vigor na data de sua
pubhcação

Sala da Conussão, em 09 de fevererro de 2000

MENSAGEM NO 1.094, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à cons~deração do Congresso Nac~Qnal o texto da
ConvençAo Interamer1cana sobre o Cumpr1mento de Sentenças P9na~s

no Exterlor, concluída em Manágua, em 9 de Junho de 1993.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO)

Senhores Membros do Congresso NacIonal,

De confonmdade com o dJsposto no anJgo 84, mCJSO VIU. da ConslJtuJção Federal,

submeto a elevada consideração de Vossas ExcelênCIas. acompanhado de ExpoSição de Motivos do

Senhor Mlmstro de Estado das Relações Extenores. o texto da Convençio Interamencana sobre o

Cumpnmento de Sentenças PelUl.. no Extenor. conclulda em Manágua. em 9 deJunho de 1993

A COlmado de Relações Extenores e de Defesa
Nacional, em reunlAo ordlnéna realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
Ip'OVlÇio d/I 1IM.agem nO 834/11, do Poder Executivo, nos termos do
Pl'Ojato de Oecreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator,
Deputado Francisco Rodngues

Estiveram presentes os Senhores Deputados
AmOnlO Carlos Pannunzlo - Presldante, AmOfl Bezerra, Synval Guazzelli e Paulo
QelQado - VIce-PresIdentes, Aroldo Cedraz, ÁlJla LIns, CláudIO Cajado.
FrllllCllCO RodngUfls, Leur Lomanto, Rlcen:lo Rlque, Werner Wanderer, Abalerdo
Luplon, Bonifácio da Andrada, ClÓVIS VOIPI, Coronel GarCia, José Telas, LUIz
Carlos H.uly, Paulo Koblly.shl, VIcente Caropreso. Alberto Fraga, Dem.oo
FeliCl8no, Edison Andnno, EIClone BarPalho, Gesslveldo Isalas, João Herrmann
Neto, Jorga PIflMlro, LUIz Mainardi, Virgílio Guimarães, WaldomllO Fioravante,
EdUllrdo Jorge, Aldo Rebelo, Cunha Bueno, Jair Bolsonaro, Paulo Mourtio,
Edm.r Mentira, José Carlos Elias, Retllldo Leal, José Thomaz Nonb, Nelva
Moreira, Haroldo LIma, Pedro Valadares, De Velasco e Bispo Wanderval

Sala da COITlIs:::-emzelro de 2000

/./'? ~~~
~.,6,ntomocarros Panrwnzlo

P~c!![lle-' •

Brasília. 9 dc aca;to

LEGISLAÇÃO ÇITADA A~EX"'JH PELA
COOItOE~ AÇÃO OE ESTUOOS LEGISLATtVOS _C,DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da OrganIZação dos Poderes

de 1999
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CAPiTIJLOI
Do Poder Leglslatl\o

4. Do ponto de VIsta Jur~dJ.co, asslnalo a Vossa Exc::elêncJ.a

que a 5ecretarJ.B de Justlça do Minlsterlo da Justlça e a

Consultorla Jurid.lca deste M3.nlsterlO J.ndlcaram ser a referIda

SEÇÃO II
Das AtnbUlções do Congresso NacIOnal

Convenção consoante com o dlsposto na ConstitulÇão Federal (Art~gos

referentes ao cumprlmento de penas) e COt:l as negoclações b~lateraJ.s

necessldade do Governo brasl.le1.ro, a luz da alternatl.va oferecl.da

no Artlqo XVI do mesmo lnstrumento f apresentar reserva ao InC1So

hlpoteses contrarlam o sentldo da Convenção c têm sldo re]eltadas

perlodos de prlsâo ou de cumprlmento alternatJ.vo da pena. Tal. 5

Houve 19ualmente consenso, contudo, com relação a5.

do Artlqo VII da Convenção, que prevê hlpoteses de redução dos

mantldas pelo BrasJ.l a respeJ.to do terna.
Art 49. E da competência exclUSIVa do Congresso NacIOnaL
I - resolver defmlllvamente sobre tratados, acordos ou atos

mternaclOnals que acarretem encargos ou compromIssos gravosos ao
patnmõmo nacional: ,

II - autonzar o Presidente da Repúbllca a declarar guerra a celebrar
a paz. a permitir que forças estrangetras transllem pelo temtono nacIOnal ou
nele permaneçam temporanamente, ressalvados os casos previstos em lei
complementar.

CAPiTULOU
Do Poder ExecutIvo

pelo Bras~l em negoc~açoQs b~latera~s sobre o tema.

6. Por eSse motlvo, submeto 19ualmente a aprec1açào do Vossa

EllcelênCla a reserva, a ser manl.festada quanto da adesão, de que o

pelo Estado sentencl.ador.

NaClonal resolver deflnltlvamente sobre Acordos, nos termos do

tocante transferêncl.a de presos.

lnC1So I do Artlgo 49 da ConstltulÇào Federal, permlto-me submeter,

Uma ,Jez que e da competênc~a exclusl.va do Congresso

A proposta de adesão do BrasJ.l ã Cltada Convenção7.

8.

ex:clUS1vamente a 1e1 e os eventualS benefíC10s legalEi oferecidos

Governo brasllelro excl~.1. a lnclàêncla da le1 do Estado receptor

sobre os perl.odos de prlsào ou de cumpr:Lmento alternat~vo da pena

do condenado transfer1.do, entendendo que ao Flesmo são aplicados

Ob]etlva, em liltima instância, acompanhar a evolução da legislação

~nternaclonal a respcnto, com v~stas a ampliar -ê lntensif1car a

cooperação Judl.Clárla do pals com seus parcelros externos no

19ualmente em anexo I o proJeto de M.ensagem. presl.dencl.al, para que

Vossa Excelênc1a, caso esteJa de acordo, encamlnhe a proposta de

adesão ao referJ.do lnstrumento a aprecJ..açào do Poder Legl.slativo.

Ar! 84 Compete pnvalIvamente ao Presidente da Repubhca
I - nomear e exonerar os Mlmstros de Estado.
II - exercer. com o auxIlIO dos Mmlstros de Estado. a direção

supenor da adminIstração federal,

III - iniCiar o processo leglslatl\o. na forma e nos casos preVIStos
nesta Conslltuição.

IV - sancionar. promulgar e fazer pubhcar as leis. hem como
expedtr decretos e regulmnentos para sua fiel execução.

V - \etar projetos de let. total ou parCIalmente.
VI - dispor sobre a organIZação e o funclOnmnento da admlmstração

federal. na forma da leI.
VII - manter relações com Estados estrangeIros e acreditar seus

representantes diplomátiCOS.
VIII - celebrar tratados, començões e atos mtemaClOnms, sUjeitos a

referendo do Congresso NaCIOnal,
IX • decretar o estado de defesa e o estado de slllo,
X - decretar e executar a mtervenção federal.

SEÇÃO 11
Das AtnbUlções do Presidente da Repubhca

Respe1tosamente,

EM N' 130 /HRE.

Bra5i.l~a, em 03 de ma~c

Excelent1ss~mo Senhor PresJ.dente da Republica,

de 199 9 •

~~
Mlnl.stro de Estado das Relações E'xterlores

Tenho a honra de submeter à elevada comaderação de Vossa

ExcelêncJ.a proposta de adesão do BrasJ.l a Convençào

Interaw,e.rl.cana sobre a cumprimento de Sentenças 1?ena1.S no Exterlor,

a qual fol. celebrada na cidade de Manágua, NJ.carágoa,

Junho de 1993, e cUJa versào em português encarnJ.nho em anexo.

2.

09 de

Como é do conheci1llento de Vossa Excelência, a partir àa

É CÓPIA I,V'; ENTICp.DA
MI"IS,ÉRIO DhS R'.:'-,~CÕF.S SY-TERIPRES.

Brt::":íé: ; ~"_...h':::~d"19__
j~j

-_._-.::::::::..:"._--:'- -- -
promulgação do Tratado sobre Transferêncla de Presos com o Canadá #

a w.atérla passou a ter tratamento unlversallsta, sucedendo-se a

asslnatura e/ou a negoclaçào de acordos bllaterals com Chile,

::ll': .... ~ .t.'"...o COft

~t." I ,1""~Vtji/'I!lÃO IN I'ERAMERICANA SOBRE O

CUMI'RIMEN ro DE SENTENÇAS PENAIS NO EXTERIOR

Argentlna# Grã-Bretanha, França, Portugal e Áfrlca do Sul.

sensivel, cuja presença na agenda externa do pais tem crescido de

3. Os esforços de entendiMento b~latêral nessa área
OS ESTADOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS

AMERICANOS,

forma acelerada, ser~am seguramente faCllitados pela adesão do

Brasil a êBse instrumento de cooperação multilateral. Tal adesão

contemplaria, por exemplo, a transferêncl.a de presos entre o Brasll

CONS/I)ERANDO '1ue um do< propósitos esseneia;, da Organização dos
Eo:;tadoo:; Amerlcnnoo:; é, de conformIdade com o artigo 2, aHnen e, da Carta da OBA,
"procurar a 'íoluçãO dos problemas pOlftlCOS, JUrídICOS e econômicos que surgirem entre
o'; Estados membros";

e os Estados Unidos da Amérl.ca, país que é sl.qnatárl0 da Convenção

e que Sê re.cusa a assina.r Acordos bilatera~s sobre a matéria.
ANIMADOS DO DESEJO de cooperar a fim de assegurar melhor

admlm'1traçJ.o da justiça medmnte a reabllltação ""oeial da pessoa sentenciada;
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I'ERSUAUIDOS de que, para o cumprimento de~ses obJeuvo~, é convemente
que ~e pos~a conceder à pes~oa sentenciada a oportuOldade de cumprIr a sua pena no
pars do qual é nacional; e

CONVENCIDOS de que a melhor maneira de obter esses resultados é
mediante :t tranc;ferêncin t1n per:;soa sentenciada,

RESOLVEM nprnvar ::1 c;egumte Convençáo Interamencana 'iobre o
Cumprimento de Sentença, Pen:1l'i no Exterior'

ARTIGO I - UEFINIÇÓES

Pam 00:; efeltCI«i deljtn Convenção, entender CicAá por

~<;/(/Jf() H'nlf'J1ílluJor () E')huJo Pnrle do qual a peljc;oa lientencmda tenha
de lIier tranc;fenda

r:Ç(tlt/o r('('('fltor o Ec;tado Parte para () qual a pec;c;oa c;entencmda tenha
lIe t;er tranc;ferida

o trâmite pouerá c;cr promOVido pelu Estado 'ientencmtlor ou pelo
E'itndo receptor. Em amhol:i oe; ca50C;, requer·se que a pelljCjoa
c;enlcncíuda hUJa expressado c;eu con..onlill1ento ou, qunnt10 cubível,
rorrnulnc.Io fi solicitação

A liiohcitac;.io de trane;ferência l:õerá tramitada por intermédio das
amondades centrais indicadas conforme o artIgo XI desta Convenção
ou. na faltn delta, pela via dlplomáticn ou co""ular. De mnfbrmidnde
CUm Il;eu t.hreitn inrerno, cada E'litado Parte informará ns autorlúades que
consldemr n~cessário a respeito do conteúdo desta Convençáo Além
011;1\0, procurnrá criar mecanismos de cooperação entre ti. autoridade
central e ns demalc; autoridades que devam intervir na transferênCia da
pese;oa sentenCiada

Se a o;entença tIVer Sido profenda por um Estado ou provínCia com
Jumdlção pena' independente do Governo Federal, requerer·~e·á para
a nphcnção det;te procedimento de transferência a aprovação do
ree;pectlvo Estado ou provincta.

Nn ..nhcltaçfU1 de trano;ferencH1, oeverá I,jer proporcionada a mformação
que acredite o cumprimento da.~ cond.ções dispostM no arllgo 111

De cOl1fornll(Jaue com ali úlC;poslç(iec; desta Cor ,mçãu

a) a.. c;entel1ç~l':i Impn~tnc; em um dOIí Elitadoli Parteli a naclllnais de outro
EliWdo Parte poderão ser cumprIdas peja pessoa sentendatJa. no Estado
do qual c;eJn nacional: e

-'

b)

Stllt~llça' n tlecic;áo Judicial definitiva mediante a qual se imponha a
uma pe~~oa, como pena pela prátiea de Um delito. a privação da
liberdade ou a restrição da mesma, em regIme de liberdade vigiada,
pena de execução condiclOoal ou outras forma.r:; de supervisão sem
d~tenç:ín Entende·se que uma sentença é definitiva se não estiver
pendente npelação ordinária contra fi condennçáo ou !\entença no
E~ladll Senlenc..dor, e se o pr;;zo previslo para a ape'''ção esllver
explra~n,

"t'Hm, 'il'lIt(fllczada' .1 pe'li'io:t 4ue, 110 ternt6no de um do-; Estados
Purtec;, venha a cumpnr ou ec;teJa cumpnndo uma sentença.

AIlTIGO 11 • I'RINCJI'IOS GERAIS

uc; Ec;t3do,; l'nrte'i comprornetem-c;e a prel;tnr o mais ampla cooperaçúo
no tocante à transferência de pessoas sentenciadas

Antec; de efeh13r-se a tranRferêncln, o E..tado sentenciador permitirá ao
E,c;tndn receptor verificar, o;e aSSlm o deo;ejar e por meto de um
func!Omirio por e~te designado, ~e a pessoa sentenciada deu seu
ct1nc;entJmento com pleno conheCimento das consequêncl::L.1:i Juríthcac; da
meljma

Ao deCidir qmmto il trane;ferêncm úe uma pe.c;.lj.on e;eOlenchlda. ue;
I.:c;tadoc; Parte5 poderão cone;idernr, entre outros fatores. a possihllidude
de cnntnhUlr para a e;ua reabilitação e;ocial; a grnvldnde do úehlo,
('onforme () cnl:iO, oc; antecedenlec; penaís da pec;c;oa sentenclaua; c;ell
e-;tadn de c;nude; e ()c; vfnculos fnmllíareo;, sociaie; ou de outra natureza
cam o E-:tndo çentenciador e o Estado recepror.

o r:~ladn ~entenciador proporcionará ao Estado receptor cópia
certificada da ~enlcnça, inclusive informação sobre o tempo Já cumprido
pela pe~~oa ~entencmdae Oque lhe deva ser creditado por motivos taIS
como trabalho, boa condula ou prisão preventiva O Estado receptor
poderá .olicltar qualquer mformação adicional que consíderar
perlinenle

A entrega ~a pes~oa ~entencm~a pelo Estado sentencmdor ao ESlado
receptor será efeluada em local acordado pelas autoridades centrai•. O
E~lUdll receptor ~erá re~pon~ável pela custódia da pessoa ~entenciada

de<~e o momento em que esta lhe for enlregue.

ARTIGO 1Il • CONUlÇÓES PARA A APLICAÇÃO
DA CONVENÇÃO

Ec;ul Convençfio aphcar·se~á unicamente nas seguintes condJções.

I ndac; :I" dec;pec;ac; relaclOnadnc; com a tranc;ferência da pec;soa
o;entenciada até a entrega para sua cust6dla ao Estado receptor correrão
por conta do Estado sentenciador

L Que emta ~entença firme e defmitiva na forma como fOI defiDlda no
arugo I, parágrafo 3 desta Convenção

10 o Ec;tadn r~ceptur c;ern rec;ponc;ável por todnc; as dec;pes31:i em que se
!ocorrn n:l tr::mc;ferência da pessoa sentenciada desde o momento em
que ec;ta ficar sub sua custódia.

2 Que a pec;c;on e;entenciada concorde expresq:amente com a transferêncrn,
tendo ~ido previamente informada a respe.to das consequênc.as jurldicas
da mec;ma.

4, Que a pe«"a ~entenc,"~a seja naCIOnal do Estado receptor

-'

h

Qne " alo pel" qual a pe«oa tenha Sido condenada configure delito
Iamhém no E~tado receptor Para e~~e efeito, não ~e levarlio em conta
a'> diferençae; de denommação ou as que não afetem n natureza do
delilo

Que fi pena a t;er cumpriua ndo seja pena de morre

Que fi úurnçáo da pena ainda a 5er cumpTlda ~eJ3, no momento da
~lIlicllaç.lo, ~e pelo menos ~elS mese~.

ARTIGO VI • DENEGAÇÃO UE TRANSFERÊNCIA

OUnndi) um Estadu não nprnvllr n tran5ferência de uma pe"li'ioa líentenciada,
comUnicará rmediatamente sua deci5l1.o no Estac10 soJrdtante e expllcar~ o motivo de
sua denegação, quando IStO for posslvel e convemenle.

ARTIGO VII • DIREITOS DA PESSOA SENTENCIADA
TRANSFERIDA E FORMA DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

2

aue a nplicaç.1o lia sentença não seja. contraditÓria com o ordenamento
Jurldico internll ~o Estado rcoeptor

ARTIGO IV - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Cada E~tadn parte informará a re~peito do conteúdo desta Convenção
qualquer pessoa sentenciada que e~teja compreendida nas disposições
da mesma

0< E~tad/l~ Parle< manlerú/I informada a pe~ma senlenciada a respeito
do trâmite de c;ua tran,;fer~ncia

L A pessoa sentenctada que for transferida conforme previsto nesta
ConvençãD não poderá ser detida, processada. ou condenada novamente
no Ec;tado receptor pelo mesmo delito que motivou a sentença Imposta
pelo Estado sentenclador,

Salvo (l disposto no artigo VIII desta Convenção, a pena de uma pe"isoa
~enlendada Iransferida será cumprida de acordo com as le.s e
procedimento~ do Estado receptor, inclusive a aphcação de quaisquer
Ul<pollções relativas à redução ~e perlodos de prISão ou do
cumprimentll alternativo da pena, Nenhuma sentença será executada
pelo E~tad(J receptor de modo a prolongar a doração da pena para além
da data em que expirana, de acordo com os termos da sentença do
tnhunal do Estado sentencmdor.

ARTIGO V - PROCEDIMENTO PARA A TRANSFERÊNCIA

1\ tran ..ferêncin d.l pe'i'i()3 .:;entenclUdn de um Et;tudo para nutro cllítarâ CiuJelta
ao c;egumte prncedlltlemo

3 A~ autortdadc~ do E~tado sentenc..dor poderão solicitar, por meio das
autorldadec; centratc;. Informações sobre a 5ltuação corrente do
cumprimento da pena de qualquer pessoa sentenciada transferida ao
Estado receptor, de acordo com esta Convenção.
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ARTIGO VIII • RJ:;VISÃO DA SENTENÇA E EFEITOS
NO ESTADO RECEPTOR

o E~tado ,entenciador conservará sua plena jurisdição para a revIsão das
sentenças prnferidas por seus tribunais. A16m disso, conservará a faculdade de
conceder indulto, ani,tia ou perdão à pessoa sentenciada. O Estado receptor, ao
receller nntificaçáo de qualquer decisão a respeito, deverá adotar imediatamente as
medidas pertinente~.

ARTIGO IX • A1'LICAÇÃO DA CONVENÇÃO EM
CASOS ESPECIAIS

Esta Cunvenção também poderâ ser aplicada a peSloas sujeitas à VIgilância ou
n nUfrp1i medidn.~ de ncordo com fi" leis de um E5tado Parte relacionado,; com
infratores menores de idade. Para a transferência, obter se-á o consentimento de um
representante legalmente autorizado.

Se o acordarem as Pane~ e para efeitos de seu tratamento no Estado receptor,
f)ml~rá npJicnr"5~ e~tn Convenção a pelADOS que R autoridade competente houver
declarado inimputáveis. As partes acordarão, de conformidade com o seu direito
interno, «> tipo de tralQmento a ,;cr di:;pensado às pessoRs transferidas. Para a
trao~feréncia deverá obter se Oconsentimento de quem estiver legalmente facultado
a cancede lo.

ARTICO X • TRANSITO

Se a pessoa senteociada, ao ser transferida, tiver que atravessar o território de
um terceiro Estado Parte nesta Convenção, este deverá ser notificado. mediante o
envio da deci'ão ql1e concedeu a transferencia pelo Estado sob cuja custódia Se
efelllani a CIlada Iraa,feréncla. Em tais casos, o Estado Parte de trânSIto poderá ou
n~o consentir no trAnsito da pessoa sentenciada por seu territÓrIO.

A mencionada nolificação não será necessária quando se utilizarem os meios
de transporte aéreo e não estiver previ'ta qualquer aterrIssagem de escala no território
do e"ado Parte a ser sobrevoado.

ARTIGO XI • AUTORIDADE CENTRAL

05 Estado, Partes, aO assinar ou rallficar esta Convenção nu ao aderir a ela,
nntificaran li Secretaria.Geral da Organização dos Estados Americanos a designação
da nUlnridade central encarregada de exercer as funções previstà,o; nesta Convenção.
A Secretnria-Geral distribuirá aos Estados Partes nesta Convenção uma lista das
ll~signaçfie~ que tiver receOido.

trrgésimo dia contado n partir da data em que houver o Estado depositado seu
instrIlmeoto de ratIficação ou adesão.

ARTIGO XVIII

e"a Convenção vigerá indefinidamente, mas qualquer dos Estados Partes
podeni denunciá-Ia em qualquer momento. A denúncia será comunicada à
Secretaria·Geral da OrgaOlzação dos a,tados Americano,. Transcorrido om ano a
partir da data da denúncia, a convenção cessará em seus efeitos para o estado
denuncmnte

Não ohstante, suas dlSpOS\c;ões permanecerão em vigor para o Estado
denunCiante em relação às pessoas condenadas que, ao amparo das mesmas, houverem
sido transferidas, até o término das respectivas penas.

Os pedIdos de traslado que se encontrem em trâmite no momento da denúnCia
desta Convenção serão complementados até sua completa execução, a menos qlle as
Partes decidam o contrário

ARTIGO XIX

o instrumento origmal desta Convenção. cUJO'i textos em espanhol, francês.
IOgles e português são igualmeote autenticos, será depositado oa Secretaria·Geral da
Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia autenticada do seu texto,
para o respectivo registro e publicação, ao Secretariado das Nações Unidas, de
conformidade com o nrtfgo 102 da Carta dna NaçõClI UnldDl. A Secretaria.-Ceral da
Organização dos Estados Americanos ootificará aos Estados membros da referida
Organização e aos Estados que houverem aderido à Convenção as assinaturas e os
depÓSitos de Instrumentos de ratificação, de adesão e de denúncia, bem como as
reservas que houver.

EM Ft DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente
autorizados por seus respectivos governos, assinam esta Convenção, que se
denommará "Convenção Interamericana sobre o CumprImento de Sentenças Penais
no Exteriorll

•

FEITA NA CIDADE DE MANÁGUA, NiCARÁGUA, em nove de Junho de mtl
novecentos e noventa e três.

Aviso 02 1,~Í2 • C CivIl

A~TICO XII • ALCANCE DA CONVENÇÃO

Nada da previsto nesta Conveoção será interpretado 00 sentido de restringir
Qutros tratado, oilaterais OU multilaterais ou outros acordos assinados entre as Partes, Senhor Pomelro Secretáno.

Em 9 de agosto de 1999

CLÁUSULAS FINAIS

ARTIGO XIIl

E,ta Convenção estará allerta à assinatura dos Estados membros da
Organizaçãn dns aliados Americanos.

ARTIGO XIV

E:;ta Cunvenção ec;;lurú $uJeita a ratificação Os instrumentos de ratificação
'\ert\u depa,atndos nu Sc:,çretana..Geral tia Organtzac;õ'o dos E.Citlldos Amencano'i

ARTIGO XV

E1tUl Cunvençdo permanecerá aberta à adesio de qualquer outro Estado. Os
In5tmmento~de adesão serão depositados oa Secretaria Geral da Orgaoização dos
E5Iados Americanos.

ARTIGO XVI

Os Eslado~ Partes poderão formular reservas a esta Conveoção ao aprová la,
assiná la. ratifica la ou a ela aderir, desde que oão sejam incompatlveis com o objetivo
e propó~ito da Convenção e se refiram a uma ou maIs dispOSIções específicas.

ARTIGO XVII

Esla CnnvençãQ entrará em vigor para os Estados ratificantes no trigéSimo dia
contado a partir da data em que tiver SIdo depositado o segundo instrumento de
ratificação,

Para n Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir depois de haver sido
depnsilado o segundo instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no

Encanllnho a essa Secretana Mensagem do E'<celentissImo Senhor PreSIdente da

República relauva ao teKto da Convenção !nteramencana sobre o Cumpnmento de Sentenças
Penais no Extenor. conclwda em Managua

AtenCiosamente.

tl~
Chefe da Casa Civil

da PreSidênCIa da Republica

A Sua ExcelênCia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeu;o Secretano da Câmara dos Deputados
BRASILlA.DF.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I· RELATÓRIO

Encammha O Excelentfsslmo Senhor PreSidente da
República ao Congresso NaCIonal a Mensagem 1.094. de 09 de agosto de 1999.
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acompanhada da EXPOSlçllo de Mobvos nO 1301MRE, datada de 03 de maIO do

mesmo ano, referente ao texto da Convançllo Interamencana sobre o

Cumpnmento da Sentenças Penais no Extenor, conc!urda em Manflgua, em 09
de Junho de 1993.

Na Exposll,Ao de MOtiVOfl, assinada pelo Excelentlssimo

Senhor Embaixador Luiz Feilpe Lampréla, Ministro d. Estado das Rel8ÇÕfls

enfatlza·s. que, 'a partir da promulgaçlo do Trtltado Ilobre Trtlnllferlncia de

Presos, celebl'lldo com o Canadá, a m4térie ".,IIOU a ter trtlt,tnlJnto
univBreallata, Ilucando_ a aSa/natuTIJ /lIou negodaçlo da acrordos bilateTIJIB com
o Chile, Argantlna, GrI-Elretanha, França, PortUflllle África do sur.

Auevera-se, ademais, que os esforços de entendimento

bilateral nessa f1rea senslvel senam seguramente facilitados pela adesAo do

Brasil a essa instnunento d. cooperaçAo multilateral, o que contemplana, por

exemplo, a poaslbllldade de transfBrlnda de PJ'llllOS entre o Bresll e os Estados

Unidos da Aménca, uma vez que else pais e sl{lnltáno da Convençllo sob

análise e se recusa a assinar quaisquer oulros Acordos bilaterais sobre a mat6na.

Selienta-se, ademais, no mesmo documento, que, do ponto

de vista estntamente Jurldlco, a Secretana de Justiça do MinIsténo da Justiça e a

Consultona Jurldlca do Mimstério da Relações Extenoras indicaram estar a

refenda Convençllo consent4nea com os dlsl""ilivOll da Constilulçllo Fedaral

pertinentes ao cumpnll1llnto de penas, tendo, também, havido consenso em

relação à neceasldede de se apresentar re.lIlva ao Inclao 11 do Artigo VrI da

ConvençAo, que trata da reduçAo dos perlodos de pnsAo e do cumpnmento

alternativo da pena, por contrariarem, no entender do govemo brasileiro, o

sentido maior da Convenção e em virtude de normas aimilares Já terem sido

I1lJ8Uadas pelo Bras,1 em outras negoc/açOOs sobre o tema, de camter bilateral.

A ConvençAo,ob aná!lll' compõe-ae da dezenove artigos,

constando doa autos da tramitaçAo cópia autentlC8da pelo Minlsténo de Relaç6es

Extanores do in8lnJmento em dlscuasAo (na. 07 a 13), cuja estrutura pOSa0 a

sIntebzar.

o Artigo I 6 refarenta às dsfinlçõelJ dos termos ubllzados no

Instrumento: Estado sentenc/ador, Eatado l'flceptor, ssntençs, peasos

santsncleda

No Artigo 11 os palSlls sl\lnatárlos diSpõem a respeito dos

pnnclplos gel'8ls da Convenção.

No ArtIgo 111 delibera-se sobra as condlçOes para a

aplicação da ConvençAo e, no Artigo IV, sobre os deveres de preltaçllo de

Infonneçlo.

o Artigo V lá pertinente ao procedimento a ser adotado pare

a transferênCIa de peasoa IIIlntenclada de um Estado para outro.

No ArtIgo VI trata·se d~ dsnegaçAo de transfenlnc/a.

No Artigo VII dispõe-Ie sob,. Direitos da PsUOB

Sentsncleda TransftJm:itI e Formtf da Cumprlmlmto d/l SenttmÇll. O Inciso li
desse Artigo, ao qual o Brasil deseje ap,.sentar relllTVa, determina quo, salvo no

dISposto no Artigo VIII do Instrumento (ravlllo de 'lntença e efeitos no Eatado
Racoptor), a pena de ume peuOtl "antenelada transfsrlda salli cumprida de

aconio com as flJls e procedltrlBntOll do Estado ~p/Qr, Inclusive a apllcaçilo de

quaisquer dlsposlçÕlls relatlVIIs 11 reriUÇfio de pertados de pnalfo ou de

cumprimento altemetlvo do pena e, também, que nenhume sentença senl

oxecutada pelo Estado receptor de modo a prolonrJ., a duraçAo da pana para

elém da date om que explrana, de aoordo com 011 termos de sentença do tribunal

do Estado sentenClador.

O Artigo IX trata da apllcaÇ60 da ConvençAo em casos

ospeclals e, no Artigo X, aborda-se Otrdnslto do I!8ntenciado de um pais a outro.

o Artigo XI lá pertinente à deslgnaçAo, em cada pele, da

/lutondada centml encarregada de exercer a8 funç/lea previstas na ConvençAo.

o Artigo XII trata do abnca da ConvençAo.

As Cláusulas FInais esUlo contidas ncis Artildos XIII a XIX da

ConvençAo.

J:: o relatórlo.

11 • VOTO DO RELATOR

A Aslessaria de RelaçÕlls com o Congresso do Mlnlsténo

de RelaçOOs Exteriores encarrnnha, adicionalmente, à nOlsa análise, nota técnica

sobre a adesAo do Brasil à ConvençAo lnteramerlcana sobre o Cumprimento de

Sontenças Penais no Extenor, assinada pelo E:xmo. Sr. Ministro Ruy Cal8aes.

DesejO transcrever, por oportuno, os pontos pnnclpals

dele documento, para submetA-loa à consideração dos Nobres Pares.

"Quando da adOÇ§o da Convenç.o Interamiifcana
sobl'fl o Cumpnmento de Sontenças Ponais no Extonor pela
Assombléla Gorai da Orgamzaç6o dos Estados
Amancanoa, om Manágua, na Nicarágua, em 1993, a
deflJgeç'o bTllsil8lra deixou de assmá-le em Tltzllo da
SIInslbilidade, que, no plano mtemo, TrJVIIlava li questlío da
ÚIInsferlncla dos pf'B8DS envolvidos no seqOestro do
empresáno Ablllo Dlnlz, ospacialmentl1 os :;eqOestradores
de naclOnalldado canadonse

Poateriormente, a esslnatuTIJ e a entrada em VIgOr dos
ÚIItad08 sobre a ml1tllria com o Canadá, o Chile e a
ArgMtina, pa/l!lls de naCIOnalidade dtr boa parte dos
1J8q00stradores, contrlbuiram a qUl1 o tl1ma da transferlnCla
da presos paTII cumpnmento de penas em sous palses de
ongem paSB8SS/l a ter /1'8/amento objetivo, portento, dentro
des dimensões naturais da questão Os tms Acordos
possIbIldaram as trsnsferlnc/as para cárceres em seus
pefsas de origem de, rospltc/lVIJtrlBnto, Chrisllane l:amont e
DeVld Spencer (Canadá, om 20 de novembro de 1998);
Maria Emllia Marchl Badilla, UI/ses Gal/orrio Acevedo,
Hector CoIlante Tapla, Sergio Ollvares Urtubla e Podre
Lambach (Chile, em 24 do abril do 1999), e Humberto o
Horacío Paz (Argentina, 02 de julho da 1999). Com eBB8S
tllls palsas, estIo Igualmente em tmmlto nove solicitações
de transferlnc/as de presos, das quais duas referentes a
cidadAos brasllelros~

Lembra·so, também, nesSB nota técnIca, que já está em

vigor o Tratado sobre TransferêncIa de Presos assinado com a Espanha em 07

de novembro de 111116, que permitiu a transfer6ncla da naCIOnal espanhola

Carmen Pallis Sanchez, havendo soJlCIlaçlles análogas da parte de 14 presos
daquele pais no BraSil e de 7 cldadAos braSileiros que cumprem penas na

Espanha.

Por outro lado, Acordo sobro a matéria firmado com o Reino

Unldo da GrA-Bretanha e Irlanda do Norte, em 2D de agosto de 1998, fo)
aprovado pslo CAmara dos Deputadoa em 05 de egosto de 1999.

Importante enfatizar que, dos 38 acordos bllabsrais om

n&gOCl8ç1lo ao ftnsl de setembro úlUmo na área da cooperaçio jud1cfárla, onze

dos quais refenem-se à transferênCIa de presos, com a Alemanha, AustràJla,

Aullna, Dinamarca, Itália, FIlipinas, Palses Baixos, Paraguai, Taillndla. Nos

calOS da Alnca do Sul, Portugal o a França já foram concluldas as nagociaçlles.

Declara·se, ademaiS, no documento cllado, que 'a plena

ades'o do Brasil á Cl/eda ConvenÇ/lo Interemerlcana poderia contnbulr paTIJ os

entendltrlBntos bllataTIIls sobm a matéria, a exltmplo dos Estados Unidos, ou com

aqueles com os quais ainda esttIo em CU/1/0 negoclaçCes aobra o aasunto o que

dlapOOm de número significativo de brtlsllelros oncarcertldos, como o Paregual. A
V/gllncla, no Bmall, dessa COI1vençiio seguTllmonte facilltana a remt&grtlç6o

social d" Importante número de nacionais a lIIJrem contemplados com a

poalIIbllldade de cumpnmonto da pena no pais de ongem~

O Minlsténo da Justiça e a Consultorla Jurfdlca do

Mlmatérlo du Rolações Exterlores mdlC8rem ser a refenda ConvençAo conforme
com os arl1gos da ConstJlulçllo Federei referentes ao cumpnmento de penas e

com nllllOCiações bilaterais congêneres em cumo, conforme mencionado

anteriormente no rolstóno
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Os direitos fundamentaIs do cIdadão no tocante ao
cumprimento das penas permanecem devIdamente observados: o Artigo 111,
parágrafo 7", determina que a Convenção apenas será aplicada se a Imposição
da sentença não for contradItória com o ordenamento jurldlco Interno do Estado
receptor, assegurando a exclusão de penas de caráter perpétuo, de trabalhos
forçados e cruéIS. Da mesma forma, o parágrafo 2° do mesmo ArtIgo estabelece
que a transferência dependerá da concordllncla expressa do sentenciado, que
deverá ser previamente Informado das conseqUênclas Jurldlcas dela decorrentes,
podendo, aSSim, venficar se OS direitos a ele outorgados no Estado sentenclador
lhe serão garanlidos no Estado receptor.

"'" autoridades consultadas concordam quanto à
apresentação, pelo BraSil, de reserva ao Inciso 2 do Artigo VII, que prevê a
hlp6tese de redução dos perlodos de prisão ou de cumprimento altemativo da
pena, possibilidades estas que têm SIdo rejeitadas pelo Brasil em negociaçõas
bilaterais sobre o assunto,

Do ponto de vista do Dlrerto Intemaclonal Público não há
óbice á adesão do BraSil á referida Convenção· eia vai ao encontro das normas
vigentes sobre cooperação entre as nações no campo penal. Da mesma forma,
está resguardada, tanto pela Convenção, como pelo Direito dos Tratados, a
possibilidade de se apresentar a reserva desejada ao ato Internacional em

exame.

Análise mais aprofundada da matéria deve, todavia, ser
ferta nas Comlss/l<Js de ménto especificas, tanto sob o ponto de vista do Direito

ConstituCional, como do Direito Penal pátrio.

O óbice colocado ao ato Internacional em exame, sob a
forma de reserva ao InCISO 11 do Artigo VII, é adequado, sob o ponto de vista
técniCO, sendo conveniente mamfestarmo-nos a respeito.

Desta forma, VOTO pela aprovação do texto da Convenção
Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Extenor, conclulda
em Manágua, em 09 de junho de 1993, com reserva ao InCISO 11 do Artigo VII, nos
termos do Projeto de Decreto LegislatiVO em anexo.

COMISSÃO DE BELACOES EXTERIORES E pE pEFESA NACIONAL

pROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 401, DE 2000
(MENSAGEM N" 1.094, DE 1999)

AproVB o texto da Convenç!o
/nteramencena sobro o Cumpnmento
de Ssn/enças Penais no Extsnor.
conclu/ds em Mamlgue, em 09 de
Junho de 1993.

o Congresso NaCIonal decreta

Art. 1° Fica aprovado, com reserva ao InCISO 11 do Artigo VII

da Convenção lnteramencana sobre o Cumpnmento de Sentenças Penais no
Extenor, concluída em Manágua, em 09 de Junho de 1993.

Parágrafo úmco Ficam suJertos à aprovaçio do Cangreno
NaCIonal quaisquer atos que Impliquem reVlllfio da refenda convençlio, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do InClao I do Art. 49 da
ConstrtUlçllo Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patnmómo naCIonal.

Art. 20 Este decreto legislatiVO entra em vigor na data de
sua publicação.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A CominA0 de Relaç/l<Js exteriores 11 de Defesa
Necional, em reumAo ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
aprovação da "'ansagam (10 1.014199, do Podar Executivo, nos termos do
PrOjeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator,
Deputado Joaquim FranCISco

Estiveram presentes os Senhores Deputados: •
Antomo Carlos Pannunzlo • PreSidente, Ama0 Bezerra, Synval GU8ZZe11l e Paulo
Delgado - Vlca·Presldentes, Aroldo Cedraz, ÁNa Lins, Cllludlo Cajado,
FranCISco Rodrigues, Leur Lomanto, Ricardo Rlque, Werner Wandarer, Abelardo
Luplon, BonifáCiO de Andrada. ClÓVIS VOlPI, Coronel GarCia, José Teles, LUIZ
Carlos Hauly, Paulo Kobeyashl, Vicente Caropreso, Alberto Fraga, DllmlAo
FefJclano, Edison Andrino, Elclone Barbalho, Geaslvaldo laalas, Joio Henrmann
Neto, Jorge Pinheiro, LUIZ Mainardi, Vlrglllo Guimarães, Waldomlro Flqrllvante,
Eduardo Jorge, Aldo Rebelo, Cunhll Bueno, Jair Bolsonaro, Paulo Mourllo,
Edmllr MoreIra, José Carlos Elias, Renlldo Leal, José Thomaz N0n6, Nelvll
MoreIra, Haroldo lima, Pedro VaJedaras, De Velasco e Bispo Wanderval.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N° 402, DE 2000
(DA COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N° 1.457/99

Aprova os textos da Emenda ao Anexo I e dos dOIS novos Anexos (VIII e IX) à Convenção
de BasiléIa sobre o Controle do MOVimento Transfronteln90 de Reslduos Perigosos e seu
Dep6S1to, adotados durente a IV Reumão da ConferênCia das Partes, realizada em
Kuchlng, na MaláSia, em 27 de fevereiro de 1998

(AS COMISSOES DE SEGURlllADE SOCIAL E FAMfLIA, DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMalENTE E MINORIAS, E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART 54»

(DA COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o texto da Emenda ao Anexo I e dos
dois novos Anexos (VIII e IX) à Convenção de BasiléIa sobre o Controle do
Movimento TransfrontelrÍço de Resíduos Perigosos e seu Dep6sito, adotados
durante a IV ReUIUão da Conferência das Partes, realizada em Kuching, na
Malásia, em 27 de fevereiro de 1998,



07378 Quinta-feira \O DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Parágrafo úmco Serão SUlettos à aprovação do Congresso
NaCIonal quatsquer atos que possam resultar em reVIsão ao refendo acordo, asSItl1
como qUlUsquer alustes complementares que, nos termos do fiCtso I do ar(. 49, da
Constltutçâo Federal, acarretem encargos ou comprorntssos gravosos ao
patnrnômo naclonal "

IX • decretar o estado de defesa e o estado de sítio:

X • decretar e executar a mtervenção federal:

Art. 2° Este Decreto Legzslattvo entra em VJI!P' na data de
DECRETO LEGISLATIVO N~ 34, DE 1992

suo. pubhcação

MENSAGEM N° 1457, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Áprov. o texto d. Convl,Q(l"o .Qb"
Controle de Mov/lTlento. Tran.frDJ:tulrlçQ'
d.. R.,íduo. Pf:TlfoIO' ti! .UI Elimilllç'Q,
concJuld• •m Ba.l1éIII, SulÇA, , n d. InUÇD
del9S9,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1~ li: aprovado o texto da Convençio sobre Controle

de Movimentoa Tranafronteiriços de Resíduos Perígoaol e sua
Elhninaçio, concluída em Baliléia, Sulça, a 22 de março de
19111.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CAPÍTIJLO li
Do Poder Executivo

TÍTIJLO IV
Da Organização dos Poderes

199
"o. lo".! _.i ~ -.~7,"" \DECRE'l'O N9 875, 01; 19 DE JULHO DE _

Premulqa o texto d.. conv.... '~ . ,,~ 10" ..
Controle de MovJ.••nta. Tranafr-cnteil'J.t;o. de
.R••iduos .Periçroso. « ••U Deposif:;o.

O lPJUIDD'rJ: DA IIzmLICA, no uao da atr,huiçáo ql.lO lho
confere Q art. 84, .t.ncJ,.sc vm. da ConstJ.tu;tçio, ti

consld.rando que .. convençio d. B••il.Ua sobre o Con1:role
d. HOV1••ntoa 'I'rllnsf1"onteirJ.çcs ela R••;f.duos Pariqosos •••u Depósito
foi ade1:ada sob ... átIid. da Orqanizaçio das Naçõ.. Unida., ••
BaSllé!., •• 2;;t d. ll1arço d. 1,989 J

conaido",..nda ql.lO a Convonçãa ora prOllulqada foi
oponuna••n1:.1l sub••-eida à aprecb,ção do Conqr•••o Nacional r que a
aprovou por ••io do Oecreto r..q1s1ativo n lll 34, da 16 d. junho d.
1992:

"1. Ao aderir. Conv.nção 4a Ba,iléla sobre o contral. d.
Movi.antos Tran.trontllirJ.ç:o. da R••1duo. f1.r1qo.o. e
••u Deposito, o Gov.rno h1"••il.~ra s. A••c~ia I
inatru••nto qua can.:i.dera positivo, u.. vez que
e.tabelece .~.ni••o. intcrnaa.tona.z.a da aG.ntro~.
d••••s JlQvi••ntos bas••do' no principia df,'t
cons.nti••nto pr.viQ. expliQito para a i1lpQ~çirJ •
Q tt'in.ito da residuo. p.riqosc. - f procura cei)lir o
trafico i11citCl • previ a J.ntensificaçio da CQQP4U;'açjfJ
lnt.m.alonal para il q.stlo aà.quacla d••••• J,"••1~uo••

2. o Braail 1l.nite.ta, contudo, preocupaçifJ &nQ ••
detic:Linci... da ConvençAQ. Ob.erva, •••i_, que ••u
art:icu~adQ carroapandor,. "olhar aaa p""Póaita.
anuncJ.lldcs no praiillbu10 caao apontas.a para a sQluçio
do probl... d. cre.cente qeraçlo da r ••iduos ,.r"''ID.O'
• ..t:.b.l.c.... UJI controla m.-is r1qRro.o aos
.eviDentos de tais re'1c1uo.. o artiqo 4, pa:r-'qJ:afo "
o a ..rt:iqa 11, alO part,cUlar, cQnU", diaJlQoitivoa
.xc.,s:J.vaunta flexiva1s, deixandO õe confiqura:r: ~
co.prc-fQi...o claro da. EstadQ,. .nvolvidos na
.}(pcrtaçiD d. r ••ídIl0s p«r~qo.o. COJl .. 9 ••1;60
••b1ental••nt. s.ucl'v.l d••••• re.1duoa.

3. O' Braail conndara, portanto, ql.lo a Can'lanqlo da
la.i1éi. constttui apenas u. prJ.••J.ro passo no ••nticlo
de •• alc«m;a.r:em os objetivos propostos lia illJ,Cl,ar......
o prec••so neqocu.dor, ,. .akler: a) r.clua1J:' oa
Movi.antes trln.:f:r:antairiçOI ela r •• idouo. .0 .1niJllo
cansistanta coa I, q.ltia eficaz • allbienUl...nta
saud_val da taJ.. resid.uoI; D) lain.i.aizar a qlJAnt1dad..
• o cant..\ldc t(ix,J,ca do. r ••iduoI par.l.qolol ,arade. ..
aoaolJlll'ar aua <Iiapaaiçia alObiontal.onto .aua.v.l ~ll
prtillilSO ql.l..nta po••'v.l do local do p......~OI o cl
•••i.tir aa pa;l••s e. da••nvolvi.anto na. "."0
asbiontal1l11nea aall4aVo~ doa rO.iduaa porif'llCMI qull
produzira••

Parál1'llÍo único. Slo sujeitos à aprovaçio do Conl1'eslo
Nacional quaisquer atol que posum resultar em revislo da re·
ferida convençio, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nol temoa do art. 49, inciso I da Conatituiçlo. acarretem
encargos ou compromissos gravosos so patrimõnio nacional.

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor ns data de
sua publícaçlo.

Senado Federal. 16 de junho de 1992.

SENA.DOR MAURO BENEVIDES
Presidente

Consid.erando que Q Governo brasileiro clapo.itou a cana d,a
Ad,sio ao instruw.ento lIultJ.lateral em epiqrafe ali 15 d. out\Ü)ro d.
1"2, pa••anda o " •••0 a viqoJ:'ar, pa1;'& o Brasil, e. ;) O d. d."eJlhro
cte 1'9:1, na tonaa. ele .eu artigo 25, par'qrafo 2·,

D 1Il C li li! 'l! A.

Art. l' A Convent;:io ela na.ilaia sobra o CQnt~l)l. di
Movi.antoa TranstrontairJ.ços de Ra.tduo. Perigosos • ..u Depó.ito,
concluída •• 8••il.1., •• 22 d••arço CSa 3.••" .~n.a por cópia"
esta o-C:l'at;o f d.verã ••r au.pr~da tio lnt:eirA••nt. COJIQ: n.l. ••
cont.á., ra••alvada a dac:lar_çio da re••rva. apresentada por ecaailA
do dlpesit" do ln..tru••nto de ade.Ao Junto ao Sec:ratariado..aaral d...
Naçõ•• Unidas a adiante transc::r1t. "in varbi."; .

de outuoro de 1999,Brasll.a. 7

4=(~

SEÇÃO fI
Das AtribUIções do PreSidente da República

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

De conformidade com o dISposto no artIgo 84. Inciso vm. da Constltuíçio Federal.

submelo a elevada consideração de Vossas ExcelênCIas. acompanhado de Exposiçio de Motivos do

Senhor MinIStro de Estado. lntenno. das Relações Extenores. o texto da Emenda ao AneXo 1e do..

novos Anexos (VUI e IX) à Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento

Transfronlelllço de ReSlduos Pengosos e seu Oepós1lo. adotados durante a IV Reumio da

Conferênc13 das Partes. reahzada em Kuchlng, na MaláSIa. em 27 de fevereIro de 1998

Ar! 84 Compete pnvatlvamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Mmlslros de Estado,

Il - exercer. com o aUJoho dos Mmistros de Estado, a drreçio superior da
adImmstração federal.

VIU - celebrar tratados. convenções e atos mtemaciOllAIs. sujeitos a
referendo do Congresso NaCIOnal:

Submete a conSideração do Congresso NaCIonal o texto da Emenda ao Anexo I e dots
novos Anexos (V1Il e IX) a convenção de Baslléta sobre o Controle do Movimento
Transfrontelnço de Reslduos Pengosos e seu Dep6srto, adotados durante a N Reumlo da
ConferênCIa das Partes, realIzada em Kuchmg, na MaJáIl1.ll, em 27 de fevereiro de 1998

(ÀS COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA, DE UEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS E DE CONSTITUIÇAo E JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART 54),
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Art. 2'
publ.1.cação ..

4. Quanto a questão da I!brangénc~a da convenç~B~
re1.tera seus direitos ê responsabJ.1J.dades em todas as
área!! su)eJ.tas a sua )url.sdJ.çâo, J.nclus1ve no que se
refere a proteção e à preservação do mel.O a1'l\b1.e.ntê em
seu mar terrl.torJ.al, zona econêmJ.ca exclusJ.va e
plataforma contl.nental:"

Y37 Compostos fosforosos org'ânicos
Y38 Cianetos orgãnicos
Y39 FenõJ.s; compostos fenõlicos, incl\1SJ.ve c].orofenóJ.s
140 tteres
t4l Solventes orqinJ.cos halQqenll.do15
Y42 Solvente!! orgânJ.cos, excluindo os solven"tes haloqenaàos
1'43 Qualquer congênere de dJ.benzo-furano policlorado
144 Qualauer conqênere de dibenzo-p-dioxwa _
'i4.S ccmpõstos orqin.1.c~s halóqenos diferentes das substancia!l

~~~:~.~~~~.~.~.~.~:.~~~.~:~..~~.~~ ..~~::.~~.~:.:~= ...:.3.:=..:~:.:.:.~~~ ..:~~.:.~.4.~~ ...
BrasJ.l].a, 19

e lOS' da RepublJ.ca.
de. Julho de 1993; 1.72' da Independê.ncJ.a

ITAMAR FRANCO
Luiz Felipe PalmeJra Lampreia

l\.NEXO VI
ArbJ.traqem

Salvo se o acordo ~~~~~a!io no "rt~go 20 da Convenção
dis'Ouser de outra maneJ.ra t o procedintento ~e arb:l.traqem deverá ser
conduzido de. acordo cem os. ArUqoa 2 a 10 abaJ.Xo.

ANEXO AO DECRETO QUB PROnULOA A CON"JENÇÂO DE
BASILtIA SOBRE O CONTROLE DE MOVIMENTOS TRANS
FRONTEIRIÇOS DE RESIDUOS PERIGO~OS E SEU DEPO
SITO, DE 22/03/19B9/MRE.

CONVEN 1\0 DE BJ\SILtIJ\ SOBRE O CONTRO DE MOVIMENTOS
TMNSFRONl'EIRI OS DE RES DUOS PERIGOSOS E SEU DEP 11'0

(ADOTADA em 22 de março de 9'89)
PRE1\MBULO

......................... -. -. _ - --- - - ~ .

AllTIGO 1
Alcance. da. Convenção

1. Serão "re:s!duos perl.qosos" para os fJ.ns da presente
Convenção t os sequJ.ntes resíciuos que sejam objeto de mov:unentos
transfronteJ.rJ,ços:

a) Resíduos que se enquadrem em qualquer cateqorl.1! cantJ.da no
Anexo I, a menos que nia possuam quaJ.squer ãils característJ.cas
descrJ.tas no Anexo III; e

o) Resíduos não cobertos pelo parágrafo (a) mas defJ.n3.dos t

ou con:!iJ.derados, resíduos perJ.qoso5 pela leqJ.slação mte:'na da parte
que seJa Estado de e.xporta.ção, de J.mportação ou de trmS:1.to.
2. Os r~siduos que se enquaãram em qualquer categorJ.a contJ.da no
Anexo II e que sejam objeto de Mov:unentos transfronteJ.rJ.t;os serão
cons.lderados /loutros resíduos 11 para os fins da presente Convenção.
3. Os resíduos que, por serem rad.loatJ.vos, estJ.Ve:'elI1 sUJeJ.tos a
outros .5J.stemas .lilternac~ona"S àe controle, J.nclusl.ve z.ns'CrumentolS
mtarnacJ.onaJ.s que se apliquem espec1.f~cam.ente a materJ.aJ.s ::aãJ.oatJ.vos,
hcaIn excluídos do âmbito da presente convenção.

4. Os resíduos der.J.vados de operações normaJ.s de lUn navJ.o, cUja
descarga esteJa coberta. por um outro J.nstrumento J.nternacl.onal, f,1,cam
excluídos do ãmb.1.to àa presente Convenção ..

"NEXO I
CATEGORIAS DE RESíouos ;.. SEREM CONTPOLADOS

fluxos de Resíduos
n ResJ.auos cl1.nJ.cas or,1,undos de c:udados médJ.cos hOSpJ.t31.S,
cent~os méd.J.cos e clinl.cas
Y2 Resíduos orJ.undos da produção preparação de produtos
:armaceut:J.cos
'{3 Resíduos de medl.camentos e produ1;os farmaceutJ.cos
y,J Resíduos or.1.undos da produção, formulação e utJ.IJ.zação de oJ.oc:Lõas

~5pro~~~r~u~~tO~;:~â~~tJ.~~s fabrJ.ca ção, for:nulaçâo e utJ.1J.23Ção de
9rodutos quim.J.cos utJ.1J.:zados na presen-tlção de made.J.ra
Y6 Resíduos orJ.undos da produção, formulação a: utJ.1J.zação de
solventes orqânJ.cos
'1.7 Resíduos orJ.undos
que contenham cJ.anetos
ya Resíduos ãe óleos mmeraJ.S não
esta.vam ãê.st3.nados.
Y,9 MJ.st:.uras, ou emul§ões re'!;J.dual.s de óleos/água, hidrocarbonetoS/
água
ylO 5ubstâncJ.as e artJ.qos resJ.dua:t.s que contenham ou estejam
contarnJ.naàos com bJ.fem.los pol1.clorados e/ou terfen.llos policloraãos
e/ou bJ.fcnJ.los polibromaàos
Yl1 Res!duos de alcatrão resultantes de refino,. destilação ou qualquer
outro tratamento pJ.rol!tJ.co
Y12 Re.s!duc5 or.1unàos àa produção, fO,1;:Irlulação e utJ.1izaçãQ de t,tntas
em gera~, corantes, p:1.gmentos,. lacas, vernJ.z
Y13 Resíduos orJ.undos da produção, formulação e utJ.lização de resJ.nas,
látex, plast1.fJ.cantes, colas/adesJ.vos
Y14 Resíduos de substÂncJ.as auím1.cas produzi.da.s em atJ..vJ.dades de
pe!l!lcuJ.sa e de!let1vo~vJ.Il!ento ou ·de ens:r.no c:!ue nã.o esteJam J.dentJ.fJ.caàas
e/oú seJam novas e cUJos efeJ.to5 sobre o homeM e/ou o meio ambJ.ente

;~~am~:i~~~~e~;dO~aturezaexplosJ.va que não esteJam 5u,eJ.tos a outra
leqJ.slação
Y16 Residuos orJ.undos da produção, preparação e utJ..~izaçio de produtos
quLnJ.r;:os e materais de processamento fotoqráfJ.co
Y17 Resíd.uos :esultante.s do tratamento superf'J.c:r.al ãe metaJ.s e
plást:r.cos
na Resíduos resultantes de operações de depósJ.to de resíduo!:
J.ndustrl.A.1S'
Resíduos aue tenham como elementos constJ.tutJ.vo,!;":
Y19 Car.oonJ.los metalJ.cos
Y20 8erílJ.o; compostos de berílio
Y21 Compostos de cromo hexavalent:es
Y22 ComOosto5 de cobre
Y23 Compostos de 2J.nco
Y24 ArsênJ.co; compostos de arsênico
Y25 SelênJ.o; comoostos de selenJ.o
Y26 Cãdnu.o; compbstos de cádmio
Y21 AntJ..tl1õm.J.o; compostos de antJ.môn..l.o
Y2S TelúrJ.o; comoostos de telúr,1.o
Y29 MercúrJ..o; compostos de mercúr.lo
Y30 'l'álJ.o; compostos de tilJ.o

i~~ ~=~~o~O~~~~~~i~~SC~~~úor, excluJ.ndo o1\·1'f!lt'?~~;Cq~de cálcio
Y33 CJ.anetos inorgãnicos
Y34 Soluções áC.lda.s ou ácidos em forma sólJ.da
Y3$ soluções básJ.cas ou .baBes em forma sólJ.da
Y36 A1'Uanto (pó e f:Lbras)

A parte demandant;;·d:;~~On~tificar o Secr.~ de~
partes concordaram em submeter a controvérsia a arbitragem de acordo
com o parágrafo 2 ou parágrafo .3 elo Artigo 20 e J.nãicar, em particular,
015 Artigos da Convenção CUJA interpretação ou aplicação seJam obJeto da
controvérsJ.a. O Se:cretariaóo tulcamJ.Mi!lrá as informações recebJ.das a
todas ali Partes da. convenção ....

ARTIGO '3
O t:1.bunal de. lu:bitraq~i ser composto pOl: tris wembros.

Cada uma das partes en'llolv1.das na controvérs.la deverá J.!1dicar um
Ú'bJ.tt'o l! os doJ.s árbitros assim .1.ndl.cados deverão desJ.qnar de comum
acordo um terceJ.ro irbJ.tro, qlle será o presJ.dente do tribunal .. Este
último não poderã ser um cJ.dacião de q\1alquer das partes envolvida. na
controvú,sJ.a, nem reSJ.dir usuaJJaente no terr.itório de uma das partes, e
tampouco ser empregado por uma delas ou ter lJ.daào com o CASO em
qualquer outra J.n!itâncJ.a.

All.TIGO 4
1. Caso o presJ.dente do tri.bunal de arbitraqem não ten..lta 5J.do
des:l..gnado no P1:ill.ZO d._ do:s.s meses & contar da data de :l.ndicação do
sequndo árbitro, o Secretár:Lo-Geral das Nações Unidas deverá, a peà:Ldo
de uma das partes, des2-gná-lo dentro, dê um. prazo adJ..c::..onal de dois
meses.
2.. Caso uma das partes envo1vl.das na controvérsJ.a não J,ndJ.aue um
árbJ.tro num prazo de doJ.s meses a partir do recebJ.mento da solJ.citaçio,
a. outra partI! poderá. J.n.Eor:N!.r o fato ao Secretário-Geral das Nações
UIUdas, o qual dl!sJ.gnará o presJ.llente do trJ.1Junal de. arbitragem n1Jnl,
período adicJ.onal de do~s meses. Após a designaçio, o presidente do
tribunal de arbJ.traqem deverá solicJ.t::ar à parte que não indicou um
áJ:bJ.tro para fa2:i-l0 num prazo de dois ml!se!l. Decorrido est:e perIodo,
ele. deverá J..nformar o Secretário-Ge.ral das Nações UnidBs, cme fará a
J.ndicação num prazo adicJ.onal de dois meses.. ...

AllTIGO 5
1. O tribunal de arbitr~verá proferir sua decisão de
a.cordo com o direito internacional e de acorão com os dispositivos da
presente Convenção.
2. Qualquer tribunal de a.rbitragem const:J.tuIdo como prev.lsi:o no
presente Anexo deverá estabelecer suas prõprJ.as regras de procedimento.

AllTIGO 6
1. As decJ.sões do trJ.Du~arbJ..traaem com relação t<!nto ao
~rocer!i.'ner..t:o quanto ã 5ubstâncJ.a, deverão· ser tomaáas por voto
maJorJ.tárJ.o de seus me...nbro.J.
2. O trJ.bunal poderá tomar as medJ.das apropriadas para
detenunar os fat:os. Medi ante solicitação de uma das partes, poderá
r~cornendar medidas cautelares lnãispensáveis.
3. As Partes fmvolvJ.àa.s na controvérs.1.l! oferecerio todas as
facJ.1idade!l necessárias para o bom anda.mento do processo.
4. A ausenc1.a ou não cumprimento de obrJ.gaçáo por uma parte não
repre.sentará .unpediment.o ao andame.nto do processo.

ARTIGO 7
O tribunal poderá conhecer alegações contrárJ.as baseadas

diretamente na matéria da controvérsJ.l!l, e deliberillr a respeJ.to.

AllTIGO B
A menos que '.:! t:r~bun<!l de arbitragem determine de out:ra ;forma

ern função de cJ.r::::unsta.nc~as pArticulares do caso, as despl!15as do
tribunal, J,.nclus1.ve a remuneraçio de seus membros, deverão ser
assumJ.da5 pelas partes envo!n.das na c::ontrovérsJ.i! e divJ.didas
l.gualmente. O tribunal mant:.@.rá um reql.st1:o d@. todas as suas despesas e
encamJ.nharã um .balanço final das mel!lmas às parte~.

ARTIGO 9 '·~D~Y ~
Qua.lquer t'a.rt.e que. t.~ int.êreS!e. d~ tnrl!Ur~'1a le9il na

matéria da controvérsi.a,. o qual possa ser.Afetado pela decisÃo do caS-Q,
podRrâ J.neervJ...r no processo mediante- autorização do tribunal.

ARTIGO lO
1. . O tribunaL deverá proter1.r Bua sentença arbitra.l num prazo de
cinco 'm",ses ....p&rtir~.~~a .data de sua consUtui.ção, a menos que JuJ.gUl!!'
:~:~::~~n~~;:~s .. o prà:o . por 'UIll. ,p!1;i,odo ~u1iciQnal que nio õeva

2. _ A. -sentença. do t.ribunal ~... .arbitra.gem. deverá se:· accmpanhad!
por-uma. -: declaração de Ift:)tivo15 •. Bla_se.r:á·definitivà e obriqaté::ia ..para:

~ p~~tet1-~~~~;:~:o~~~~i;~~:ér~~-PQSII~ rJurgir ent.re· . U Partes ..Çont

relaçio i interpretação ou !ucu.ção !ia, !!,enten'Ç&. poderá '.ser enc~inJTa:d&
ao tribUJ:Ull da arbit.%Aqern .gue emit:iu a sentença ou, caso- nao !U!Ja
possível subznet:ê-la.- .il. est,,, a um outro t:ibunal cOtuJtitu:!do ·da·tnII'lImA
maneira que o primeiro ..

RESOLUÇÃO N° 23, DE 12 DE DEZEMBRO DE'l996.

o CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no
uso de suas atnbuições e competências que lhe são conferidas pelas LelS nos 6.938,
de 31 de agosto de 1981, 8.028, de 12 de abn1 de 1990, 8.490, de 19 de novembro
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de 1992, pelo Decreto nO 99.274, de 06 de junho de 1990, e tendo em Vista o
disposto em seu Regunento [ntemo e,

Considerando os riscos reais e potenc13is que a manipulação de resíduos
pode acarreiar à saúde e ao melO ambíente,

Constderando a necessidade de controlar e, em muitos casos, barur a
entrada de residuos, especialmente aqueles considerados perigosos, em nosso País;

Considerando que a Convenção de Basiléia sobre o Controle de
MovunenlOS Transfrontemços de Residuos Pengosos e seu Deposito, adolada sob a
égIde da Orgamzação das Nações Umdas, concluída em BasiléIa, Suíça, em 22 de
março de 1989, fOi promulgada pelo Governo Brasileiro, através do Decreto no 875,
de 19 de Julho de 1993, publicado no DOU do dia subseqüente, e preconiza que o
movimento transfrontemço de residuos pengosos e outros residuos seja redUZido ao
mmuno compatível com a admmlstração amblentalmente saudavel e eficaz desses
resíduos e que seja efetuado de maneira a proteger a saúde humana e o melO
ambiente dos efeitos adversos que possam resultar desse mOVimento,

Considerando que a refenda Convenção reconhece plenamente que
qualquer pais que seja parte tem o direito soberano de proibrr a entrada ou depÓSIto
de residuos pengosos e outros residuos estrangerros em seu temtório;

ConSiderando, amda, a DeCisão 11-12 da 2a Reumão das Partes da
Convenção de Basiléia que prOibIU, a partlr de 25 de março de 1994, a
movrmentação transfrontelriça de resíduos pengosos para dIsposição fmal e prOlbe,
a partrr de 31 de dezembro de 1997, os movimentos transfrontelTÍços de taiS
resíduos para operações de reCIclagem ou recuperação proveruentes de Estados
membros para Estados não membros da OrganIZaÇão para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE (Anexo 4),

RESOLVE:

Art I° Para efeito desta Resolução serão adotadas as segumtes definições.

a) reslduos Pengosos - Classe I são aqueles que se enquadrem em
qualquer categona conuda nos Anexos l-A a l-C, a menos que não possuam
qUaIsquer das caracteristlcas descntas no Anexo 2, bem como aqueles que, embora
não hstados nos anexos Citados, apresentem qt13lsquer das caracterisucas descntas
no Anexo 2

b) resíduos Não Inertes - Classe II são aqueles que não se clasSificam
como resíduos pengosos, resíduos mertes ou outros resíduos, conforme definição
das alíneas a, c e d, respectlvamente

c) resíduos Inertes - Classe UI são aqueles que, quando submetidos a teste
de soIubilízação, conforme NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constltumtes
so[ublhzados em concentrações supenores aos padrões espeCificados no Anexo 3

d) outros Residuos' são aqueles coletados de reSIdênCIas ou decorrentes da
mcrneração de residuos doméstiCOS.

Art 2° É proibida a unportação dos resíduos perigosos - Classe I, em todo
o temtôno nacIOnal, sob qualquer forma e para qualquer f1m

§ 1° Caso se configurem situações Imprescmdívels de importação de
residuos pengosos, fica tal excepCIOnalIdade condiCIOnada â aprecIação e
deliberação previa do CONAMA, mediante avahação da sua Câmara Tecmca de
Controle AmbIentai

§ 2· As lIstas de restduos e de características de periculostdade constantes
dos Anexos I e 2 desta Resolução poderão ser amphadas. mediante Resolução do
CONAMA

Art 3° ÉprOibIda a unporlação de resíduos defIDldos na aIlnea "d" do Art
1° como "Outros Resíduos". sob qualquer forma e para qualquer frm

Art. 4° Os Residuos Inertes - Classe UI não estão sujeitos a restnções de
importação, â exceção dos pneumátlcos usados cUJa rmportação e proibIda

Parágrafo Úmco - O CONAMA poderá ampliar a relação de Resíduos
Inertes - Classe I!I sUjeitos a restrição de unportação.

Art 5° A rmportação de Itens da eategona Residuos Não Inertes - Classe
II só poderá ser realIZada para as finalIdades de reCiclagem ou reaproveitamento
apos automação ambIental do IBAMA, precedida de anuência e parecer técnICO do
Órgão Estadual de MeiO Ambiente, e após o atendimento das segurntes eXIgênCias.

a) cadastramento junto ao IBAMA, conforme formulános constantes do
Anexo 5 desta Resolução,

b) apresentação pelo Orgão de MeIO Ambiente do estado de localização
da empresa, mediante solicitação expressa do IBAMA, de documento (Anexo 6)
atestando a Situação de regulandade do rnteressado quanto ao atendunento a
legIslação ambientai e sua capacidade de reclclar ou reaproveItar os respecuvos
reslduos de forma amblentalmente segura;

c) laudo técniCO atestando a composição da carga de residuos que esteja
sendo importada, quando eXIgIdo pelo IBAMA;

d) atendimento á melbor técmca e às normas naClOnlllS e rntemaclOnaís de
acondicionamento e transporte, assim como observânCia dos cuidados especlalS de
manuseio em trânsItO, inclUSIve intemo, além da preViSão de ações de emergênCIa
para cada tIpo de resíduo,

e) cumpnmento das condições estabelecidas pelas legislações federal,
estadual e mumclpal de controle ambiental pertinentes quanto à armazenagem,
mmupulaçoo, utl\tzação e reprocessamento do residuo importado, bem como de
eventualS residuos gerados nesta operação, rnclusive quanto a sua dispoSição final;

t) encaminhamento ao IBAMA, semestra1mente, do(s) formulário(s) de
notificação de Importação, relacIOnando os mOVimentos transftontemços de
resíduos ocomdos no período, as declarações e as mformaçõe5 espeCIficadas no
Anexo 7

g) apresentação ao IBAMA, até 30 de novembro de cada ano, de
formulàrio de preVisão de Importação de residuos para o ano segurnte. de acordo
com os dados do Anexo 8

§ J° A anuênCia e o parecer técnICO de que trata o caput deste artigo
referem-se a cada tlpo de resíduo que se pretenda unportar

§ 2° As empresas que pretendam Importar resíduos para recíclagem ou
reaproveitamento por terceiros, poderão fazê-lo, desde que atendam às alínellS a. f e
g deste artIgo e mformem ao IBAMA as empresas reprocessadoras que se
responsabíhzarão, formalmente, pela reCiclagem ou reaproveitamento do reslduo
ImpOrtadO, apresentando cópia do contrato firmado

§ 3° Os formulános constantes dos Anexos 5, 6, 7 e 8 desta Resolução
poderão ser modificados, a cntério do Mínlstério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazôma Legal - MMA

§ 4° A valIdade do cadastramento a que se refere a a1inea "a" deste artIgO,
de cada empresa Importadora ou reprocessadora de residuos importados, é de 12
(doze) meses A sua não renovação implica no cancelamento automático no
cadastro

§ 5° Havendo alterações nas ínformações prestadas no cadastro sobre os
resíduos a serem Importados, devera ser provídenclado, pela empresa, novo
cadastramento

Art 6° A tmportação de resíduos, autonzada mediante atendunento das
eXigênCias preVIstas, deverá também atender aos procedimentos de notificação
preVIa, conforme determrnado no ar!. 6°, Anexos V-A e V-B, da Convenção de
Bastléla (Anexo 9), quando o pais exportador ou unportador for parte

Parâgrafo Úmco - No caso de países não partes da referida Convenção, o
movimento transfrontemço de residuos só será possível medIante Acordos ou
ArranjOS BilateraiS, Multtlaterais ou ReglOnals.

Art 7" O IBAMA encammbará, semestralmente, à Secretana do
ComércIo ExterIOr do Minlsténo da fndustrla do ComérCIO e do Tunstno 
SECEXlM1CT relação atualizada das empresas cadastradas e aptas a realIzar
Importações de residuos.

Art. 8° A listagem dos residuos relacIOnados de acordo com a
Nomenclarura Comum do MERCOSUL baseada no Sistema HarmOnIzado de
Designação e Codificação de Mercadonas (NCM-SH), encontra·se especificada no
Anexo 10, dependendo a liberação de sua Importação por parte da SECEXlMICT de
automação prevIa do IBAMA, obedeCido o artIgo 2° desta Resolução.

Paragrafo ÚniCO - Cabera à Câmara TéCnIca de Controle AmbIentai, no
prazo máxImo de 120 (cento e vmtc) dias, elaborar estudo e proposta 80 CONAMA
de reavalIação e enquadramento da hstagem constante do Anexo 10

Art 9" Constatado o descumpnrnento de qualquer das eXIgências
estabeleCIdas no artigo 5° desta Resolução, será automaucamente cancelado o
cadastramento da empresa e comumcado à SECEX/MICT o ImpedImento da mesma
para novas Importações de resíduos

Art 10 O MMA e o MfCT poderão estabelecer nonnas complementares
dIspondo sobre os procedrmentos de controle e acompanhamento a serem adotados
para unportação de resíduos, nos tennos prevIstos nesta Resolução e em observânCIa
às onentações ditadas pela Convenção de BasiléIa.

Art. I I O não cumprimento ao disposto nesta Resolução sUjeítaiir'1lS
mfratores às penalidades previstas nos artlgos 14 e 15 da LeI no 6938, de 31 de
agosto de 1981, alterada pelas LeiS no 7 804, de 18 deju1ho de 1989 e no 8 028, de
12 de abnl de 1990

Art 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Resolução CONAMA no 37, de 30 de dezembro de 1994 e dernlUs
dISpOSições em contrano
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lO-E - Resl<!lIos não-Inertes - Classe II - Controlados pelo lBAMA
MINISTERIO DO MEIO AMBIE1'!TE. DOSREC~

HIDRICOS E DA AMAZONIA LEGAL

CO);SELHO );ACIO);AL DO MEIO A~IBIE);TE Código NCM Descrição

lO-C - Hes,duos Inertes - Classe UI - Importado Prolbl<lll

Descricão

Dcst.lllUe DesjJf:>rdlCW5: e I e':Hduos de zirteilllo
OutlO'" {Dcsr..\que D~~PCldlClO~,resldun~ c pu... rle m.lng..ln(· .. l
OutlO:- (De,sLlql1l?, DesperchcIos leslduos e pos de gClm.i.Il1I1 e \.. ,_
nndwl
Ol1tlO" I UC.::t.lquc IJl'::-PCI cliLlo,:: 1·C'SlclllO..., e pU ... 1
Ol1tIos: IUC.st.\qUl' Vespc!r(hClO~ e rC"'lduos de t.eJmn ..l1~ ( CCll\1f!t<.. I

IJnCltm.ltlCOl-< u::.ld'l'"

SlO~) lO 00
H111 no 90
oU:! 91 00

Sl I:.! Bl) 00
~nl:; (lO HlI

Codigo NClIl

RESOLT.:çAo ~ 2'J3 - DE i DE .TAXElRO DE 199~

() Conselho Xilcwllnl do 1\Iew Ambiente - CON'A:\IA no uso de sua5 r.\tnbtll
ÇÕC5 que lhe s.io contelldus pclu LeI n ('938'11, de 31 de agosto de 19S1 regul ..tmen
tudo pelo DeclCto n 992í.J.'.!' de 6 de Junho ele 1990. tendo em Vlsttl. o dISPOSto nu
seu He~llnento Internu e

Consldelando o dJ5po~to no pc11dg'rJ.ío t1DICa do artlg'o 8:: cl<.1 Resolut.1o CO).[A:'IA
n ~:t de l~ de dezembro de 1996. que deter1U11ln c11ell\'nhac.io e enquadramento d..1
hstngem tonstunte no !=eu Ane),,(\ 10. f:!

Conbldez ..tndo LI necessld,lde de tl..lS5Ific•.lC..l0 dos reslduos. paz n melhor gel eu-
Ciumento das ll11portnções lesolv~ -tOl~ 20 00

AI t l' O Ano'-O lU da ResoJuciio CONAMA n, 2'J de 12 de dezembro de 1996
p~'5:5J. a \l.gol ..\r com ~"t rll'd ..1CaO pre\'lSta no Anexo deata Resoluç.lo

Art 2~ Estn Resolucfio entrn em vigor n ..\ dntu de sua pubhcucJo - Gt\,:.t ..\~
\ o Krnuse Goncdh'es Sobrlllho PresIdente do Cunselho.

ANEXO A RI:SOLUCAo N 2')) DE i DE ,JA:-JEIRO DE 19f)';

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama

ANexo 10

lO-A - Resíduos Perlgosos - Classe I - de Importação PrOibida
RESOLUÇÃO N° 244 DE 16 DE OUTUBRO DE 1998.

lO-A - RESIDUOS PERIGOSOS. CLASSE I • DE IMPORTAÇÃO PROIBIDA

3804 00 20 Lignossulfonatos
Código NCM Descnção

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

RAIMUNDO DEUSDARÁ F1LHO
Secretano ExecutiVO

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES
SOBRINHO

PreSidente do Conselho

Art. l° ExclUir do Anexo 10 da Resolução CONAMA nO 23, de 12
de dezembro de 1996, o segumte Item.

o CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA
no uso das atribUIções que lhe são confendas pela Lei nO 6.938, de 31 de
agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nO 99.274, de 6 de junho de 1990,
tendo em vista o dIsposto em seu Regunento Interno, e

Considerando que os Iignossulfonatos são SUbStânCIas quúmcas
estáveIS, com composição quinuca defmida, • e apresentam baixa toxicidade
ao meIO ambiente e à saúde, não se caractenzando, portanto. como residuos,
resolve.

DescrIção

Ammnco em po (asbestol
OUtl'oB t Destaque de.:iperdlClos de ilnunntD J

i\I ..lt~~ àe gJ.lvmllzac ..l.o contendo pl Inclp..tlmentl;! ZlllCO
CInzas e reslduos contendo prmclp..llmente chumbo
Cmzas e reslduDs contendo pnnclpalmente cobre
Cmz.ls e resld lia:; contendo pl1nClp~lIl1lenteHl1l..\dlO
Outh\S tlnZ..\S e leSldu{}~ \:ol1tendo Plll1Clp..\lmente tlt..H1W
Outros (CInZ~lS e l'eSlduo.. '

Outros reslduos dos oieu::: de petloleo ou de nllner~\I~ hl1[Ull1lno ..u..
Outros {Destaque re51duos contendo IHlemlLls pohcloIacl..l~ - PC'[J ... 1

Ln•.IYIUS resldl1~lls cl ..\ fnbllCL\lLl0 de pasteis de celulo ...e ~IO Hllfitll

LIXIVH\::; resldu::us da. fôlbncncf1.a de pnbtLls de celulo:;-e ..1 ::nd .. \ ou ~lU
SUlt..lto
Lu~no&sulton<.\l:U~.

Oi,perdlC10s e l'OSldulI' de chumb"
Outro!:> i DeSpel'd\ClO" c resldun:: de c.í.dnunl
Gutto:: IDcsperdlClO$ e Jeslduos de ..1UtIUlOlllO'

Bellho (Dest.lqlw Dc.. pel dlClll .. 1c~ldU(l" c 1'/1'" I

üutlO'" r Dt.'l"ipel dIclns f.! I f;'~ldllO~ de CJ 01110 I

DC'-=pm cllCW" e J cSlclllO" de .lcUlulIlmilllf'''' eletm.:o" rlt.' chumhu ..a IlIllU
ludnt(\ ... elcttlCns de chumho U\';;(.!l\t\('l'"
DL''''PCldlClll''' e le~ll..lU{J:I dt' ..ll:-t'11111
DC""P(H dlt:Wh ~ 1e..,lth,\ll.. "le <..ch.'mn
Dl\"jlt'l dlf.1U... e I L'l-<l(luo .. dL' tL'lull"
D0"PCIc1H.11I1'1 t' ICl'Il(lun'- dt· t.llul
D""'PC'l chcllI:- e J c~lduo.. lil' ll1t'1 ('U111l

Codigo NCM

2,240020
2:;240090
.!'j20 11 00
~Ü~O 20 00
!ü20 ,10 00
:!ll~O :;0 00
lh:ln Bn 10
1h20 90 t)(J

2~I'l 90 00
290'; 69 19
lS0400,11
lb04 00 12

lS04.00 20
;"02 00 uO
'10, 10 QO
,'110,00 f)il
'1121100
'11:!2090
';4~ lO lO

..em l'odwt1 1

• ...{<in ll\(h~UI

.. t..'U1 l'lICla!!1I1

..ctn l'tllll!!OI
t;:l!lllUldutlll

10-B - Resíduos não-Inertes - Classe II - Controlado~A A I ,;
~/, • I'~

Código NCM DescrIção
/MRE.

Excelent::J.ssJ.IrO Senhor Pres~àente àa Repúbl~ca.

textos e!'l a.nexo aa E"ne~aa ao Anexo = dos novos ;....1..exos V::::I e I:: a

~"{celê!lc:!.a os

àe 199 9

MovJ.mento

sete"10rc

o Cont=ole da

elevaaa cons1ãeração o~ ~ossa

de 3asl1éJ.a. sobre

Submeto à

Convenção

i\I..\cadam:.l de e ...(.Olt:'l~ c1~ .tItO:l-fOlllO::. clt.! ou tI ..\-. e~COll.l:; OU ele It'.
"'lduo~ lndustt 1..1ll:l. scmelh..mte...
E$ClÍll..l clt! ~lIto~-fOlJ\(J<: !!J.ulul.lcl.1 !.lUH.l c1e ('fi('CHI..ll PIO\'CllIcnU' d,l
t.1bl1cu~Í1{) do ten n ~ do .ILII
ESCOl leiS <:! OUtlDb dC:'PC'1 cltCln,:; c1 ..1 f.lhr l( .1C..tu elo fel In li {.1 0 .ICII
OUtl'Ob (C1J1Z:'l~ ~ lC51duo,$ contendo pl'lJlLlp ..dl1llH1tC ZlUllII
OUtlO:> (ÜUtlD.::' e~L(J11..1~ e LU1.l..l::d

EscorJ..ls de d~1:ItOS!(Jlnl,..lu
Outro);, (DcSt ..lQUC Po de pele~. tlut.ldn ou llÚO pclu <:UJl\\UI

DespCldlclOS e reslduos d~ coble tDest.lqm: l?ÀceçJ.u de SUI\ll..l:. IlW
t ..lhcas de COhl e I

Desperdlcío..; e Icsull105 de mquE.'1
DespcldlCHl5 f.! Icslchw::. d~ ZJ11CU
DelSpeldlcwtI e tCSIdu()$ dI! e~l.\J11H1

2('19110 00
2b:l0 1f) UO
2lJ~10() 90
llO.1 ~O 00
j!j04.00 19
74040000

iíO:l 0000
7Q02 00 00
B00200 00

2r,IH (HJ 00

~í17 20 00

Trans:f=ont:e~r::.c;::o de Resíduos Per~gosos e seu Depos~to. aprovados na

~993, por ::"eJ.o do Decre:o n" 875.

Conç=eSSD ::acl.onal. ~e a aprovou pelo Decre':::l :'eg::.s':'a=:.vo :10 34.

de _5 ae :..:mo as :'?92. ::... p=ornulgação ccor=~'.: ="'1:? .:.~ :J.lho :ie

IV Reur..:.ão da Conferê.nc::..a das Partes da Convenção, em Kuch::..ng,

Malásia I e..rn 27 de fevere::..rc àe 1998.

A refer~da Ccnve~çã.o. adocaãa e:n 1989 t :o~ =ubmetada ao2.

Descricão

De~peldlClO5e lcsIC!un.::> dc tung-stcnlo (volh':UlllOJ
De.:perulcHls e te<::tduos de mohbdéulCl _
D"e:PClChcws I C'~l<luo ... l' p05 cIe tnnt.llo I I

l)co:pC'rd1clo~ C' 1t"~ldl.lo':, de m::t~l1l'':,ln

OUtlo:- IDcst.HIUC. DC~PCl c11CW-S. 1e~lduos e pn:- de ctlbnllo I
{)l1ttu~ {Dc~jJcJ dlf..lO$ c 1cHduus de bIsmulo)
Oun Ui=' IDe~l.lque Dl'~pel ciICW'- res1(luoc: (" pOI" de TIl.lnJO I

Códii(o NCM

~101 91 00
Sl02 \11 00
~lO'l la 00
Sl04 ~O 00
HIOfi lO ~Hl

SlOll 00 90
SlOH 10 00
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3. o Anexo 'JI== relaC:tona os :-E!sí.duos c:!.a.ss::..::.cados pelo C.N. 77.1998.TRATADOS-2 (Anexo)

Grupo de T=abalho Técn::.co da Convenç!o como "?er:.qosos" nos termos

do Art:.qo :.. paráqra:!:o 1·, alinel!. .. a" da Convenção ae 3as:LléJ.a

(1.1.5:::21. "~tI) • O Anexe ::.:. =~lacJ.ona os res:'a'..:.os que o Grupo ãe IV/9. Emend~ e adoção de anexos à Convenção

~::'.Da.lhc :'écnJ.co CO:ls:..~erc':' :::::lmo r.ão - aora::.ql.aos pelti ::.ef.l.:::Lção a.!!

r ••:Lduos: a sere.'Tl cont,=olados pela Convenção. J.ntrodu% as sequ.1.ntes

not.as exp~J.cat.J.vas sobre os Anexos VIII e I.X: J.) as listas nlo têm

caX'''tll!r exaustJ.VG1 :.;:.) o fato de um resí.duo estar J.ncluido na List.a

"A" nlo Il!xcl~;:. a poss::Lb:l.1J.dade de comprovllç.l.o de que esse resíduo.

l!!m dete:::-.J.naao caso, possa se:!:' consJ.deraO,o n!.o~pe:,J.goso nos :!:rmos

ão Art::.ço ~., paragrllfo 1-. alínea "e OI da Convenção; :.iJ.) o face ál!

um. :esiduo estar ~:J.cluído na Lista OIS" nA:o excltu a pos.Iil.lhilidade

de que est:e possa ser class l.f:I.ca.do como per.1.goso nos tet"mCI5 do

Recordando a decisão III/I da Conferênc~a das

Partes, que ~nstru~u o Grupo de Trabalho Técnico, entre

outras co~sas, a dar prioridade total â conclusão do

trabalhe sDbr. caracter1••ÇaO d. periculosidade e •

elaboraçAo de l~stas, de medo a encaminhá-los para

aprovacão pela quarta reun~ão da Conferência das
partes,

A Conferênc~a,

Recordando a dec~são I11/12 da Conferênc~a das

Partes, que ~nstruiu o Grupo de Trabalho Técn~co, entre

outras coisas, a examinar formas de avançar com a

preparação das listas de residuos per~qosos e dos

proced~mentos apl~cAveis para sua rev~são, com base no

resultado do trabalho do Grupo de Trabalho Técn~co, bem

COrnD desenvolver as l~stas de resíduos não prev~stos

por esta Convenção,

aa":a"

os .?.llexos

i'u.inea:". ?araçp:a:c

pa.ráqraio l· f alínea "a." da Convencão e J.v)

con::o~e

Ao E.":le.naa a.o Anexo :, o qual relacl.ona as cacegor;.as ãe

em pr:.:::.:::.;:::.o. ;~r::.goso o....:. não nos ;:ermos áa Convencao.

4.

Respl!!:l..t.oS.a.rM!nte,

:e.un:.Oes c.a :onferênc:.a das :?art:es f que adotou :al.S ::.stas como

Tomando nota de que os resíduos relac~onados nas

l~stas A e B const~tuem um desenvolv~mento e uma

clarificação do disposto no Artigo 1·, parAqrafo la,

alinea (a), desta ConvenÇao, med~ante referênc~a aos

Anexos I e In,

Tomando nota do trabalho do Grupo de Trabalho

Técn~co e, em part~cular, o desenvalvlmento de urna

lista de resíduos que são caracter~zados como periqosos

nos termos do Art~go la, paraqrafo la, alínea (a) (a

l~sta A cont~da na nota sobre listas consol~dadas de

resíduos e proced~mento apl~cáveis para seu exame e

aJuste IUNEP/CHW.4/3» e uma lista de residuos que não

estão cobertos pelo Artigo la, parágrafo la, alinea (a)

desta Convenção (a lista B cont~da na nota sobre l~stas

consol~dadas de residuos e os procedimentos aplicáve~s

. para seu exame e aJuste), bem corno o progresso Já.

alcançado em relação ao desenvolvimento de um ~\
0.

proced~mento para exam~nar ou ajustar essas listas e .

um formulár~o de sol~c~tação exiq~do para a inclusão ou

exclusão de resíduos dessas listas, ~

Cons~derando que o Anexo I e o Anexo III ~
permanecerão como os fatores de caracterização de um

residuo como perigoso para os f~ns desta Convenção, que

as l~stas A e B desenvolv~das pelo Grupo de Trabalho

Técnico const~tuem uma forma ág~l de facilitar a

implementação dessa Convenção, ~ncllls~ve do Art~go 4A,

ao estabelecer qua~s resíduos estão ou não cobertos

pelo Artigo 1·, parágrafo 1·, alínea (a) desta

Convenção, e que essas listas devem ter o mesmo

\'status U
,

aas

p::oceSSD :1egc::::.aáo=

àe residuos. =~'ll como

o B:asl.~ vem par~:.=:.?anao do

No eneenchmento de que o ASSunt.C deva ser encaminhado à

5.

cona-.:.:::.'- !!, ~:;'a~c=ação cas :':..s<:a .. r." e

Anexos .-:::r ~ IX da Convenção e a.. regpect.l.va :::menâa. explJ.catJ.va.

hS:Lléia..

LUIZ FELJ:PE: DE: SE:J:XA!l CO~
~Stro de Estado, ~ter~no, das Relações Exter10res

VIII e I:~ nlo afetam a aplJ.cacáo do Artiqo 1·. parágrafo 1-. alínea

-a" da CO:1vencão para o propós1.to de caraccer:I.zaçào da resíduos.

aaversc~ ~..:e =~ssa.'7 ::;:SL._:Z.=:..a ç~::'aciD '::a GdIr..:.:;,:..::.:-aç;ãc ~~

resíciuos ;ll~r1.;-OSas ~ ou't:ros re5J.duos cooertos pela Convenção de

Note~se. aderr.al.s. que a Resolução n· 23/96 do Conselho ~acl.onal do

Me~o :untl1.ente (CONAMA). com as :<\Od1.f:'caçl)es ::ltroãe.::::.c.as pelas

ResoJ.".:Cc!:s :-.. ::5/98 e 244/9B, _::.co=pora a leq~s:a.cão D=as~l!!~=e. as

apreciaç!o do poder Legislativo. suk:meto a Vossa Exc@lênc:LA projeto

de Mensagem ao ConQresso Nac.lonal, juntamente com c6pias autlntJ.cas

dos AneXos e da .Emenda.

6.

Reconhecenao que as Listas A e B não pretendem ser
exaustivas,

Tomando nota de que o Co~tê Aberto Ad Hoc decid~u,

em sua terce~ra rêun~Ao, propor que a Conferência das

Partes prorrogasse o mandato do Grupo de Trabalho
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inclusão neste Anexo não ~mpede o uso do Anexo III para

demonstrar que um residuo não é per~goso.

carbonLlos metálícos

Tál~o; compostos de tálio

A1040 ReSlduos que tenham corno elementos constltutlVOS

quaisquer dos segu~ntes:

TpcnlCO para encarregar-se do proced~mento para ex~e e

aJu,te das l~stas de residuos, e que a Conferênc~a das

Partes adotasse o formulár~o de solicitação para esse

fim, conforme determdnado na nota sobre as l~stas

consolidadas de resíduos e 05 proced~mentos ap~~oQ~~:'
.~Ol

para seu exame e aJuste, t: ~

~
Tomando nota de que, nos termos da dec~são IV/5, o

Grupo de Trabalho Técn~co está instruido a manter as

listas de resíduos sob exame e apresentar à Conferênc18

das Partes recomendações de rev~sões ou aJustes,

Tomando nota a~nda de que, nos termos da dec~são

IV/5, o Grupo de Trabalho Técn~co está ~nstruído a

rever o procedimento para exame ou ajuste das listas de

resíduos, ~nclus~ve do Formulár~o de Solicitação,

conforme determinado na nota sobre as listas

consol~dadas de residuos e os proced~mentos aplicáveis

para seu exame e ajuste, e apresentar uma proposta a

ser aprovada durante a qll1nta reun1âo da Conferência

das Partes,

pec~de adotar a segu~nte emenda e 05 anexos à

Convenção:

1. Acrescentar, ao f1nal do Anexo 1, os parágrafos

a segu~r:

la) Para fac~l~tar a apl~cação desta Convenção, e

nos termos dos parágrafos Ib), (c) e (d), 05 residuos

relacLonados no anexo VIII são caracterizados como

perlgrySnS de acordo com o Art1go 1°, parágrafo 1°,

alinea la) desta Convenção, e os residuos relacionados

no Anexo IX não estão cobertos pelo Art~go l°,

parágrafo l°, alínea la) desta Convenção;

(b) A ~nclusão de um resíduo no Anexo VIII não

impede que, num deter~nado caso, o Anexo 111 seja

usado para demonstrar que um resíduo não é per~goso à

luz do Art1go 1°, parágrafo 1°, alínea (a) ~~::.•

Convenção: ':.::..:;.

(c) A ~nclusão de um residuo no Anexo IX não

1mpede que este seJa, num determ1nado caso,

caracter~zado como per~goso à luz do Artigo 1°,

parágrafo l°, alínea (a) desta Convenção, se cont~ver

mater~ais do Anexo I em quantidade suficiente para

apresentar uma caracterist~ca de Anexo III;

(d) Os Anexos VIII e IX não afetam a aplícação do

Artigo 1, parágrafo 1 alinea a) desta Convenção, para o

propósIto de caracter~zação de residuos.

2. Acrescentar os segu~ntes do~s novos anexos a

esta Convenção, como Anexos VIII e IX.

Anexo VIII

L~sta A

05 residuos relacionados neste Anexo são

caracterlzados como per1gosos# nos termos do Artlgo 1°,

parágrafo 1°, alínea la) desta Convenção, e sUa

AIOIO

AI020

A1030

UO.,O

A10tO

A1070

AIOSO

Al Resíduos metál~cos e resíduos que contenham

~

Residuos metálicos e resíduos que contenham

ligas de qua~squer dos elementos a seguir:

Ant~mõn~o

Arsên1CO

Berílio

CádmLO

Chumbo

Mercúr10

Selên~o

Telúrio

Táho

mas exclu1ndo os resíduos especlf1camente

relaclonados na lista B.

Resíduos que tenham como elementos const~tutivoE

ou contamlnadores, exclulndo resíduos metálicos

em for~~ mac~ça, qua~squer dos eegu~ntes:

Antlmônio: compostos de antlmõnl(~o

Ber111o; compostos de beríllo ,

Cádm~o; compostos de cádroLo

Chumbo; compostos de chumbo

Selên~o; compostos de selên~o

Telúr~o; compostos de telúrio

Residuos que tenham como elementos constitutivos

ou cont~nadorQs quaisquer dos seguintes:

Arsên~co; compostos de arsên~co

Mercúrl0i compostos dQ mercúrl0

compostos hexavalentes de cromo

Lodo galvânl.co

Resíduos fluidos a part~r da decapagem de metaLs

Resíduos de l~xLv~ação no processamento de

z~nco, po e lodo ta~s como Jaros~ta, hemat~ta,

9tC.

Residuos de ZLnco não ~ncluidos na 1~~·E:·4ue
-4

contenham chumbo e cádmio em concentrações /~
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A20S0 Res~duos de amíanto (pó e f~bras)

A3 Resíduos gue contenham princ~palmente

elementos con5titu~ntes orqânLcos, que
possam conter metaLs ou mater1a~s

lnorgânJ.cos

A2060 PÓ de c~nzas proven~ente de us~nas elétr~cas

mov~das a carvão e que contenha substâncias de

Anexo I em concentrações suficientes para

apresentar caracteristicas do Anexo III (notar

o ~tem correspondente na l~sta B - 52050)

Al090

A1100

Al110

A1120

AlUO

AlHO

A1150

suficlentes para apresentar características ~~:

Anexo IrI ~

Cinzas obt~das a part~r da ~nc~neração de f~os

de cobre ~solados

Pós e residuos de s~stemas de l~mpeza à gás em

fund~ções de cobre

Soluções eletrollt~cas esgotadas proven~entes do

eletrorefinamento e da eletrorecuperaç~D de
cobre

Lodos r9s~dua1s, QXC1U1ndo os lodos dQ anodio,

produz~das por s~stemas de pur~f~caçào

eletrolit~ca nas operações de eletrorefinamento

e eletrorecuperaçào de cobre

Soluções exauridas de gravação a áCIdo, contendo

cobre d~ssolv~do

Resíduo de cloreto cúpr~co e catal~sadores de

Claneto de cobre

C~n~as de meta~s prec~osos produz~das pela

~nc~neração de placas de c~rcu~tos lmpressos não

~nclu2dos na l~sta a t

;'2020

A2040

R"Slduos de compostos ~norgãnlcos d .. flúor, sob

d forma Je llqu~uos ou lodo, mas exclu~ndo os

leSlt.luos espeCificados na lista B

FeSlduos de catalisadores, mas exclulndo os

reslduos especlf~cados na lIsta B

Res~duos de gesso proven~en~rocessos

qUlmlcos lndustrlals, quando contlverem

elementos 00 Anexo I em quantLdade SUfiClente

para apresentaL as caracteristlcas de perlgo du

An..::o TI I (notar o 1 tem correspondente na hs ta

B - 52080)

~ll~O P9siduos de bater~as de chumbo, lntelras ou

trlturadas

;,3010 P..s~duos da produção ou do processam..nto de

coque e de betume de petroleo

A117D Reslduos não seleCIonados de bater~as, exclu~ndo

mlsturas de bater~as que aparecem unlcamente na

llsta B. Reslduos de baterIas nã~ClflcadosJ

na l~sta B e que contenham elementos do AneYJV~

em quantldade sufic~ente para torná-los

per~90sos.

Al180 Resíduos ou sucata de conJuntos elétr~cos ou

eletrônicos" que contenham componentes ta~s como

acwnuladores Q outr.s haterJ.Oi.S J.ncluí.d.s na

lista A, chaves de mercúrio, vidros de tubos de

raíos catódicos e outros vidros atívados e

capac~to~es de PC5, ou contarn1nados com

elementos do Anexo I (por exemplo, cádm2o,

mercúr~o, chumbo, bifen~la pollclorada) a ponto

de adqu~r~rem qua~squer das caracter~st~cas

cont~das no Anexo III (notar o ltem

correspondente na lista B - BlllO)3

A30:0 Reslduos de oleos mlnera~s ~mproprlos para o uso

or:lg~nal

A3030 Reslduos que contenham, s"Jam const~tu~dos de ou

esteJam contam~nados por lodo de compostos

antldetonantes á base de chumbo

?eslduos de fluidos terrnlcos (transferência de

calor)

;3050 Resíduos pLovenlente da produção, formulação e

uso til? rE'Sl.nas, late=~, plilstlflC'ântes,

Lolas/dde~lvos exclulndo os r ..slduos

e~pec~flcados na lista B ínotar 0 ~ew:
~ L '

~orresponrlpntp na 11~ta B - 64020) ~ .•• ~

A3060 Reslduos de n~trocelulose

A3070 RP.Slduog dp fenal, con~ostos dp. fenol, lncluindn

o clorofenol, na forma de liqu~dos ou lodo

A3090 Residuos de couro em forma de p6, c~nzas, lodo e

farinhas que contenham compostos hexavalentes de

cromo 0\1 bioc:Ldas (notar o item correspondente

na lista 5 - 83100)A201D

A2 Resíduos que contenham pr~nc~palmente

elementos const~tu~ntes inorgãnicos, que

possam conter meta~s e materlaLS orqãnlcos

Pes3duos de v~dro de tubos C] .. ra~os catodlc':>S P.

dutros vldros at~vados

A3080 Resíduos de éter, não inclu1ndo aqueles

especificados na lista 5

t Notar que o Item correspondente na lI'tl B(B 1160) nlo npeeifiet. execçõell

~ E~tc Item não 1I1cllol ~lca.ta dI!. peçllõ pro\(!nlente1; dA ~eraç4o de energia c!etnca
Os Ilí.Bs estio t'm um nl\'d de concentração IguLl ou supmor a SOrnglku

A3l00 Aparas e outros resíduos de couro ou de couro

composto ~mpr6pr~os para a manufatura de art~gos

de couro, .. que contenham compostos hexavalentes

de cromo ou b~oc~das (notar o ltem

rorrespondente na llsta B - 53090)
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A3110 Re~iduos de preparo de peles contendo compostos

h~x~v~l~ntes de cremo ou bLoc~das ou substanc~as

lnfpr~tnRnR(notar 0 ítpm corr~~pondpnte nA llsta

B - B31101

A4110 Residuos que contenham, seJam const~tuidos de ou

estejam contaminados por qua~squer dos

segu~ntes:

A3120 Lanugl"m - a fraçilo leve do deshbramento

1'.1110 Res~duos de compostos orgàn~cos de fósforo

Qualquer congênere de d~benzo-furano policlorado

Qualquer congênere de d~benzo-d~ox~na

pollclorada

A4160 Carvão ativado usado que não esteJa ~ncluido na

lista B (notar o item correspondente na lista B

- B2060)

A4150 Res~duos de substãnc~as quim~cas produz~das em

atividades de pesqulsa e desenvolvimento ou de

ens~no n~o esteJam identificadas e/ou sejam

novas e cujos efeitos sobre a saúde humana e/ou

o meio amb~ente seJam desconhecidos

~4l40 Res~duos constltu~dos de ou que contennam

produtos qu~m~cos fora das espec~f~cações ou
fora do prazo', que correspondam às~or~o

do Anexo I e apresentem caracteristicas de ~

periculosidade do Anexo III

/.\:1140

A31~O

1'.3160

A3170

A3180

Rpc;ídl1n~ rlp c;OlVf'ntfoA orgAnlC"'oR não h;:alogl?nfldnR,

ma~ ~vclulnrto O~ ~e~lduos e~peclf\cadoq na 11sta

B

R!=lo c; teluo<=> de ':;0] ventp.s orgãni~,";oA ha logenadoR

Residuos, ha1ogenados ou n~ ha1 jenado~
I • (,,5 ~

proveniente. da dest~laçàQ nào a sa e~
1)'':10'"

oppraç-õec; de reC'upE't'ação d~ c:;olvent orgãnicos

Res~duos proven~entes da produção de

hidrocarbonetos al~fát~cos halogenados (como o

clorometano, d~cloro-etano, cloreto de vin~l.

cloreto de vini1edeno, cloreto de ali10 e
epicloridrina)

Residuos, substãnc~as e artigos que contenham,
sejam constituidos de ou esteJam contaminados

por bifeni1as policloradas (PCB) , terfenilas

policloradas (PCT), naftalenos pol~clorados

(PCN) ou b~fen~las pol~bromadas (PBB) , ou

qua~squer análogos polibromados desses

compostos, a um nivel de concentração de 50
mg/kg ou ma~s.'

1\4120

A4130

Fes1duos que contenham, seJam const1tu1dos de ou

esteJam contam~nados por peró~~dos

Res~duos de embalagens e contê~neres que

contenham substãnc~as do Anexo I em

concentrações suf~c~entes para apresentarem

caracterlst~cas de per~culosldade do Ane~o III

1'.31.90 Residuos de alcatrão (exclu~ndo c~mentos de

as~alto) proven~entes de ref~no, dest~lação e

qualquer tratamento p~rol~t~co de mater~a~s

orgân~cos.

A4 Res1duos que possam conter elementos

const~tu~ntes ~norgãn~cos ou orgân1CQS

Pl"Slctuos proven~entes da produção, preparação e

Ilsn ele produtos ro.rmacêut1CoS, mas pxclu~lldo

res~duos espec~f1cados na 11sta B.

Anexo IX

LISTA B

Os resíduos contidos no Anexo não serão os resíduos

copertos pelo Artigo 1·, parágrafo 1°, alinea (a) desta

Convenção, a menos que contenham elementos do Anexo I

em concentração tal que apresentem caracterist~cas do

Anexo III.

B1 Residuos de metais e residuos que contenham

~

A40ao Residuos de natureza explos~va (mas exclu~ndo os
res1duos espec~f~cados na 11sta B)

A4020 Residuos clinlcos & relac~onados; lSto e,

especlficados na 1~sta B (notar~

correspond&nte na l~sta B - B4010) ." '-

114090

114100

Residuos de soluções ác~das ou básicas, com

exceção daquelas que estão espec~f~cadas no

lugar correspondente na l~sta B (notar o ltem

correspondente na l~sta B - B2120)

Residuos proven~entes dos dispositivos de

controle da poluição industrial usados na
l~~eza de gases ~ndustriais, mas exclu~ndo os

res~duos espec~f~cados na l~sta B

BI010 Resíduos de metais e de ligas metál~cas, em

forma metálica e não suscetivel de dispersão:

Meta~s prec~osos (ouro, prata, o grupo da
plat~na, mas não o mercúrio)

Sucata de ferro e aço

Sucata de cobre

Sucata de niquel

Sucata de alum~n~o

Sucata de Z~nco

Sucata de estanho

.. (l nhtl de 'i(lmgíJ..u e c\'il\",derl\àl"llll\ll\lvellllh'!rIlRCI(malmente I'rllllco I'ara t{\do.. \'" re",du\" Fnlrelfll\h'\
t\\lIlh"", patse.. er,tahel';;:ell:mt, Imh"'ldualme1tl~ ll1"et.. le~ulal\nl\ts mal, baIXO) (pClr e'o:.em\110, 20 m~kg) \111a
n:'ldum. C~IICC'IIIClll> . da prazo" Sl!PUtica que o produto ~io fOI usado dentro do prazo recomendado pelo fabncante
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B1090 Residuos de bater~as dentro das espec~flcações,

exrlulndo aquelas fe1tas com chumbo, cádm10 ou

rnorc l 'u..1.o

Bloao Cinzas e residuos de z~nco, incluindo resíduos

de ligas de z~nco em forma passkvel de

dispersão, a menos que contenham elementos do

Anexo r em concentração suf1C1ente para

apresentar característlcas do Anexo III ou

caracter~st~cas de perkculosldade H4.3"

Sucata de tungstem.o

Sucata de mol~bdênJ.o

Sucata de tântalo

Sucata de magnés~o

Sucata de cobalto

Sucata de bismuto

Sucata de tJ.tânlD

Sucata. de zl.rcõnl-O

Sucata de manganês

Sucata de germânio

Sucata de vanád~o

Sucata de hãfnio, ind~o, ni6b~o, rênio e gál>.o

Sucata de t6r~o

Sucata de terras-raras

81020 Sucata de meta.l, limpo e não contam~nado,

lnclu~ndo l~gas, em forma acabada a granel

(U.mina, chapa, viga, vara, etc.) , de:

Sucata de antlm6n~o

BllQO Residuos contendo metals, proven~entes da fusão,

fundiçào e do r~f~no de meta~5:

ffates de galvanlzaçâo contendo Zl.nco

Escor~d contendo Zlnco:

Escória da superfic~e de lAm1na de Zlnco

para galvan~zação (>90~ Zn)

Escória do fundo de lâmina de z~nco para

galvan~~açlo (>92% Zn)

Esc6ria da fund~ção de zinco sob pressão

(>85% Zn)

Escórla de lãm~na de Zlnco de galvan~zaçAo

a quente (fornada) (>92% Zn)

B1030

81040

B1050

B1060

Sucata de benlio

Sucata de cadm~o

Sucata de chumbo (mas exclu~ndo bater las de

chumbo)

Sucata de selên~o

Sucata de telúno

tletais refratar~os que contenham reslduos

Sucata de conJuntos provenlentes ~ção de

energia elétrlca, não contaminada por óleo ~~
1-"

lubrificante, F:;B ou F:;T a ponto cl", tOLna-l /".
\ }~perlgosd f'"

Sucata de mistura de meta~s não-ferrosos (fração

pesada), que não contenha mater~alS do Anexo I

em concentrações sufLClentes para que apresente

caracterist~cas do Anexo III"

Residuos de selên~o e telurio em forma elementar

metál~ca, inclus~ve em pó

B1110

Escuma de nnco

Escuma de alum~nío, exc~u~ndo esc6r~a de sal

EscorIa do processamento de cobre para

posterlol processamento ou refino e que nào

cont~nhà arsênIco, chumbo ou cáwn~o em

concentração que leve a apresentação de

~ardct~rlstlca5 de per~culos~ddde como as d~

Anexe IIr

Fe5.lduo:5 de r~vegt~mentos refrata.r1os,

lnclu~ndo crlsols, provenlentes da fundlção de

c':Jbr~

Escor~a do process-3.rnento de metal.S ptec~osos,

p~ra posteIlor refIno

Excorla de estanho contendo tànta~menos

de 0,5. de estanho

ConJuntos elétr~c05 e eletrôniCOS:

ConJuntos eletrõnlcos consistindo apenas de

meta~s ou ligas

B1070 Residuos de cobre e de ligas de cobre em forma
passivel de d~spersão, a menos que contenham

elementos do Anexo I em concentração suf~c~ente

para apresentar caracterkstlcas do Anexo III

..",...
t ~'9"llle l11t~mo l1uando hA mlCllll~nte bAI'<O nl\ el de ':MtAmmll-çÃo pt\r n'lattn::u" di' J,nt:''<o I
~SSl.lS Stlb~uentM 1l1.:IUSI\.C procl!:«Os de rc-crclagem ~rào gerar flaçôelo separadall que conlennam
concenlnlçõt~ ~lg"lIiCl~"lmen[e nUIl~ altlls de m!lenll.t~ do Antxl'l I
_I \ !lítUlç1(T da Cinza de tinto fltla <tendo r~,<amm3da no momento e ha. uma fecomenaaçào junto ll.

C01lferelll.l.I d.u. Na.;õt.i Vmdá'G ~dbre t oltll!rc/IJ e ~IlH}jrmIt'1Il0 tUNCTI\DJ Ik) remIdo de qu~ as cmLA
de 7JI1CO nãt\ de..cm ~r c(ln(lderadas pmdulos peTl~oso",

Residuos ou sucata de conjuntos elétrlcos e

eletrõn~coslO (~nclu~ndo placas de c~rcu~tos

~mpressos) que não contenham componentes como

acumuladores e outras baterkas incluidas na

lista A, chaves de rnercúr~o, vidro de tubos de

raios catódicos e outros v~dros at~vados e

capacitores de PCB, ou não conta~nados com
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elementos do Anexo I, (por exemplo, cádmio,

mercúr~o, chumbo, b~fenila policlorada) ou de

onde esses tiverem sido removidos, a ponto de

não possuírem quaisquer das caracter1st~cas

ass~naladas no Anexo Irr (notar o ~tem

correspondente na l~sta A - Al180)

ConJuntos elétr~cos e eletrõnLcos (Lnc!u1ndo

placas de C1rcu1tos Lmpressos, componentes

eletrônLcos e f10S) dest1nados a reut11Lzaçào

d~reta," e não para rec~clagem ou el~m~nação

hnal·:

B1210 Escória proveniente da produção de ferro e aço,

1ncluindo escória que seja fonte de Tio2 e

vanádlo

B1220 Esc6r~a da produção de z~nco, estab~l~zado

qU1rnic~nentet com alto teor de ferro (super1or a

20~) e processado de acordo com as

espec~f2cações ~ndustr~ais (por exemplo, DIN

4301) sobretudo para construção

B1230 Escamadura de lam~nação proven~ente da produção

de ferro e aço

Bscamadura de lam~nação de 6x~do de cobre
OU"~ r:atalísadores esgotados, exclu~ndo l~quidos

usados corno catalisadores, contendo qualquer dos

segu~ntes:

Metais de trans1çào, Escãnd~o ~ãmo

exclu1ndo resíduos Vanad~o Cromo

de catal~sadores Manganês Ferro

(catal~sadores Cobalto Níquel

esgotados, Cobre Zinco

catalLsadores usados Ítl:~O Zircõn~o

líqu~dos ou outros NiObiO Molibdên~o

catal~sadores) na Háfn~o Tãntalo

lista A: Tungstên~o Rênio

Lantanídeos (metaís Lantãn~o Cério

tel:ras-raras): Praseodí=o Neodímío

Samário Európ~o

Gadolín~o Térb~o

D~spros~o H6lmio

Érbio Túlio

rtél:b~o Lutéc~o

02010

B2 Resíduos que contenham sobretudo elementos

const~tu~ntes ~nor9ân~cos e que possam

conter meta1s e rnater1a1S orqânl.cos

ReS1duos de operações de m1neração, em forma não

passível de dlspersão:

Reslduos de graf~te natural

Resíduos de ardós~a, quer aparados de forma

grossel.ra ou apenas cortados, que~dos ou

não

Resíduos de ~ca

Resíduos de leuc~ta, nefelina e sien~te

nefel~níníco

Resíduos de feldspato

Resíduos de espatoflúor

1~140 Residuos contendo metais prec~osos, em forma

solida, e que contenham traços de C1anetos

1norgàn.tcos

B2020 Residuos de v~dro, em forma não passivel de

d~spersão:

a1l30

a1150

Catalisadores contendo metais prec2osos,

esgotados e lavados

Resíduos de meta~s preclosos e l~gas (ouro,

prata, o grupo da plat~na, mas nào mercur10) E

forma passível de díspersão, não liqu~da, com

embalagem e rotulagem apropr1ada B2030

Resíduos de sílica em forma s6l~da, exclu~ndo

aqueles usados em operações de fundição

Fragmentos, refugo e outros resíduos de v~dro,

com exceção do v~dro proven~ente de tubos de

ralOS cat6dícos e outros v~dros at~vados

Residuos cerâmrrcas em forma nào passivel de

d~spersão:

61160 Clnzas de meta~s p~eciosos provenientes da

inc~neração de placas de C1rCUl.tos ~mpre5sos

(notar o ltem correspondente na lista A - A1150)

B1170 Clnzas de meta~s prec~osos provenien~

inc~neração de filmes de fotograf~a

Bl180 Resíduos de f~lmes fotográficos que contenham

haló~des de prata e prata metalica

B1190 Resíduos de papel fotográfico que contenham

halóides de prata e prata metál~ca

a1200 Escória granulada proven~ente da produção de

ferro e aço

= ,
II Rcuuhz:lção p(lde mcluir rerar(l(. renOHlçifo (lll modemlznçÃCl nla!'i nil'(l umll grnnde montagem
I~ Em 1\~\.ItlS palses esse! matenats destu:tadas li feutlhzaçiio dlreta_~o~s..re!ldulJs

Resíduos e sucata de metal cerã~co (compostos,
de metal e cerâm~ca)

F~bras baseadas em cer~ca e não

espec~flcadas ou ~ncluidas em outra parte

B2040 Outros resíduos contendo pr~ncípalmente

elementos inorgãnicos:

Sulfato de cálc~o parc~almente ref~nado

produz~do a part~r da dessulfuraçào dos gases

de combustão

Res~duos de folhas de Levestlmento ou de

dlv~sorias de gesso provenlentes da demol~ção

de pred~os



07388 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

B2070

Escór~a da produção de cobre, estabil~zada

qu~m~camente, com alto teor de ferro (ac~ma de

20%) e processada de acordo com espec~f~cações

industr~a~s (por exemplo, DIN 4301 e DIN

8201), sobretudo para ap1icaçOes em construção

e fins abrasivos

Enxofre em forma sólida

Calcar~o proveniente da produção de c~anam~da

de cálCLo{com pH ~nferior a 9)

Sódio, potáss~o, cloretos de cálcio

Carborundo (carboneto de silic~o)

Concreto quebrado

Litlo-tãntalo e lltlo-n~oblo contendo

fragmpntos de vldro

B20,0 PÓ ~e c~nzas de USlnas de energ~a elétrlca

mov~das a carvão, não ~ncluldas na llsta A

(notar o ltem correspondente na lista A - A20GO)

B20fO Carvão at~vado esgotado proveniente do

tratamento de água potável e de processos na

~ndustrla al~ment~cla e na produção de v1tam1nas

(notar o Ltem correspondente na lLsta A - A41GO)

Lodo d~ fluoreto de cálcio

B2080 ResLduos de gesso provenLentes de processos da

~ndústr~a qui~ca e não ~ncluldos na l~sta A

(notar o ~tem correspondente na l~sta A - A2040)

B2090 Resíduos de pontas de anódio proven~entes da

produção de aço ou alurnínlo, produz~dos a partlr

de cogue de petróleo ou betume e lavados

conforme as especlf~caçOes norrnalS da lndústrla

(exclulndo pontas de anódio da eletrólise cloro

alcalina e da lndústrla metalúrglca)

Sucata de plást~co de polimeros e co-poli~
não halogenados, lncluindo, mas não l~mitado,

aos segu1ntes elementos lJ :

Etileno

Estireno

Polipropileno

tereftalato de pol~et~leno

acri1onltrilo

butadieno

polLacetal

pollam~das

tereftalato de pol~butlleno

policarbonatos

polléteres

sulfetos de pol~fenLlene

polimeros acrilicos

alcanos CIO - C13 (plastif~cante)

polluretano (que não contenham CFCs)

POllSlloxanos

metacr~lato de pollmetlla

alcool pollvln~1

but~ral de pollvinll

acetato de pol,v~nll

Res~duos de resinas curadas ou produtos de

condensação que lncluem os aequlntes:

res~nas de formaldeido de uréia

82110 Resl.duos de bauxLta ("lama vermelha") (pH

moderado a menos de 11,5)

B2100 Resíduos de hidratos de alurninlo e de alurnina e

resíduos da produção de alurn~na, exclu~ndo

mater~ais usados nos processos de limpeza à gás,

floculação e f~ltragem

res~nas de formaldeido de fenol

resinas de formaldeído de melamina

resinas de epóxi

resinas alquil+cas

B21~0 Res~duos de soluçOes ác~das ou báslcas com pH

superlor a 2 e lnferior a 11,5, que não seJam

corros~vas ou que não apresentem per~go (notar o

~tem correspondente na llsta A - A4090)

B3 Residuos que contenham sobretudo elementos

constltulntes orqãnlcos e que possam

cont~r meta~s e mater~alS lnorgânlcoS

poliamldas

. Os sequLntes reslduos de polímeros fluorados"

Perfluoretileno/proplleno (FEPl

Perfluoralcox~ alcano (PFAl

Perfluoralcox~ alcano (MFA)

83010 Fesl.duos solidos de plást~co:

Os segu~ntes mater~alS plásticos ou mistos de

plástlco, desde que nào comblnados com outros

residuos e desde que esteJam preparados conforme

as especlf~caçõeB:

Pol~v~nLlf1uoreto (PVF)

u _ R.t1ldut"lt' ro,..:<'"",nmn t-SUro t'(citlldoc destt Item
- RltsldUlK 11.0 dt"(in dlaf IIIlsturados
• Problemas Mcortentts M pratlCU dt' qultlm.. a CIlU aberto de..em ser IlNlodus em con~ç.lu
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Polivlnllldenefluoreto (PVDF)

83020 Reslduos de papel, papelão e de produtos de

papel

Os seguintes materials, desde que não esteJam

m1sturados com res1duos perigosos:

Residuos e refugo de papel ou de papelão

provenientes de:

papel ou papelao cru, ou de papel ou papelão

corrugado

outros produtos de papel e papelão, produzidos

sobretudo a partir de pasta quimlca alveJada,

não colorida na massa

papel ou papelão prOdUZldos sobretudo a partir

de pasta mecãnlca (por exemplo, Jornais,

revlstas e materlais lmpressqs semelhantes)

outros, lncluindo mas não llIDltados a 1)

papelão lamlnado 2) refugo não claSslflcado

83030 Residuos têxtels

Os seguintes materiais, desde que não esteJam

rnlsturados com outros reslduos e que tenham sldo

preparados de acordo com as especlflcações:

Residuos de seda (incluindo os casulos

lmproprlos para serem boblnados, resíduos de

flOS e materlais desflados)

não cardados ou penteados

outros

Residuos de lã ou de pêlos de anlmal~~
grossos, inclulndo res~duos de fkOS, mas I

exclulndo materlalS desflados

residuos de penteadeiras de lã ou de pêlos

flnas de anlmais

outros residuos de lã ou de pêlos flnos de

animais

residuos de pêlos grossos de anlmais

Residuos de algodão (incluslve residuos de

fio~ e materiaie desEiadoe)

residuos de fios (lncluslve residuos de

linha)

mater~ais desflados

outros

83040

B3DSO

Estopa e residuos (lncluslve residuos de flOS

e materlais desflados) de Juta e outras fibras

têxtels llberlanas (exclulndo o llnho, o

cânhamo verdadelro e o rarol)

Estopa e residuos (,nclusive residuos de fios

e material desfiado) de slsal e outras flbras

têxtels do gênero Agave

Estopa, reSlduos de penteadeira e outros

residuos (incluslve residuos de flOS e

rnaterlals desflados) de coco

Estopa, residuos de penteadelra e outros

residuos (incluslve reslduos de flOS e

materlal tecldo) de abacá (cãnhamo-de-manllha

ou Musa textllls Nee)

Estopa, residuos de penteadeira e outros

.esiduQs (inclu$~vQ ~8.iduo. de fioa •

materlals desflados) de raIDl e outras flbras

têxtels vegetals que não tenham sldo

especlficadas ou lncluidas em outra parte

residuos (lncluslve residuos de penteadeira,

residuos de fios e materlais desflados) de

flbras não naturals

de flbras sintéticas

de flbras artiflciais

Roupas gastas e outros artlgos têxtels gastos

Trapos usados, restos de barbante, cordoalha,

cordas e cabos e artlgos Já gastos de

barbante, cordoalha, cordas ou cabos de

materlals têxtels

ClasslÍlcados

Outros

Reslduos de borracha

. \"o.v .•-/
Os segu~ntes mater~a~s, desde que n~Jam

mlsturados com outros residuos:

Residuos e restos de borracha dura (por

exemplo, ebon~te)

Outros reslduos de borracha (exclulndo

residuos especiflcados em outros lugares)

Cortiça nâo tratada e re~iduos de madeira:

Resíduos e restos de madelra, aglomerados ou

nào em toras, br~quetes, pelotas ou formas

s~milares

Residuos de cortiça: cortiça esmagada,

granulada ou moída

Estopa e reslduos de llnho

E~topa e residuos (lncluslve residuos de flOS

e materlals desflados) do cânhamo verdadelro

(r.annabls Satlva L.)

83060 Resíduos provenlentes de lndústrlas

agroallmenticias, desde que não seJam

lnfecclosoS:

Lodo de VlnhO
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AVI!lO n' 1 .7;:4- C CIVIl

Pes~duos de verduras, secos e esterlllzados;

reslduos e subprodutos, sob formã de pe~otas

ou não, de um tipo usado em ração pata

anlmals, que não tenham s~do especlf~cados ou

incluidos em outra parte

ReSlduos desengordurados: reslduos

provenlentes do tratamento de substâncids

graxas ou ceras anlmalS ou vegetals

Residuos de ossos e chifres, não tratado~:-',.. ~

desengordurados, preparados de forma 8 8 -"

Simplificada (mas não cortados), tratados com

aCido ou degelatinados

ReSlduos de pesca

Casca, palhas, películas de cacau e outros

reslduos de cacau

Outros residuos da indústria agroalimenticia,

excluindo subprodutos que atendam às

exigências e aos padrões internacionais para

consumo humano ou anlmal

B4010

B4030

FeSlduos con9~st1ndo sobretudo de t~ntas á base

de agua/látex e vern2zes endureCidos que não

contenham solventes orgân~cos, meta~s pesados ou

biocldas em concentração alta o suflc~ente para

Torná-los perlgosos (notar o ltem correspondente

n, lista A - A4070)

?esiduos da produção, formulação e uso de

reslnas, látex, plast~f2cantes, colas/adesLvos,

que não constem da lista A, que não contenham

soiventes e outros elementos contaminadores em

concentração sufícLente para apresentarem

caracterlstlcas do Anexo IIr; por exemplo, à

basê de água, ou colas á base de affi1do de

A - A3050)

Câmaras para uso un1CO, Ja usadas,

não incluidas na lista A

B3070

B3080

B3090

B3100

B3110

B3120

B3130

B3140

Os segUintes residuos:

Restos de cabelo humano

Pestos de palha

Micéli0 de fungo desativado, resultado da

produção de peniCilina e destinado a serVir de

raçAo para anlmals

Restos e aparas de borracha

Aparas e outros reslduos de couro ou de couro

composto e que não seJam propri0s para a

manufatura de attigos de couro, excluindo lodo

de couro, que não contenham compostos

hexavalentes de cromo e biocidas (notar o item

correspondente na lista A - A3100)

Po, C1nzas, lodos ou farinhas de couro que não

contenham compostos hexavalentes de cromo ou

b10C1das (notar o item correspondente ~~lIi?~,a A, .
- A3090 J ; ..-~. ;

°lllo".-;.....)/
Residuos de tratamento de peles, que não - (

contenham compostos hexavalentes de cromo ou

b~ocidas ou substAncias 1nfecc1osas (notar o

item correspondente na lista A - A3110)

Residuos const~tuidos de corantes al~mentic~os

~esiduos de éteres polimeros e residuos de

éteres monOmeros não per~gosoa, incapazes de

formarem per6xidos

Residuos de pneumáticos, excluindo aqueles

destinados às operaçOes do Anexo IVA

B4 Resíduos que possam conter elementos

constituintes inorgãnicos ou orgâniCOS

Brasdia, 7 de outubro de 1999

Senhor Pnmelro Secretano,

Encammho a essa Secretana Mensagem do ExcelentlSSlmo Senhor Presidente da

Repúbhca relattva ao texto da Emenda ao Anexo I e dOIS novos Anexos (VIU e [X) a Convcnçlo

de Basdéia !lObre o Controle do MOVImento TransfrontellÍço de Reslduos Pengo!lOs e seu DePOSitO,

adotados durante a IV Reumão da ConferênCIa das Partes, realizada em KuchlOg, na Malásia

AtenCiosamente,

SILVANO GlANNI
Chefe da Casa CivJI

da PreSidência da Repubhca, Iotenno

A SUl ExcelêncIa o Senhor
Deputado UBIRATAN AGillAR
Pnmeu;o Se<lUÜnO da Câmara dos Deputados
BBASILIA-DF.

DE RELACÓI$ EXTERIORES E DE DEFESA'

I· RELATÓRIO

Em conformidade com o disposto no art. 84, inciso
VIII, da ConStituição Federal, o ExcelenUssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso Nacional o texto
da Emenda ao Anexo I e dOIS novos Anexos (VIII e IX) à Convenção
de Basiléia sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço de
RFslduos Pengosos e seu Depósito, adotados durante a IV Reunião
~ ~onferência das Partes, realizada em Kuching. na Malásia, em 27
~ fevereiro de 1998.

Em sua Exposição de Motivos ao Excelentissimo
~hor Presidente da República, o l:jenhor Ministro de Estado das
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Relações Exteriores recorda que a referida Convenção, adotada em
1\l89, foi submetida ao Congresso Nacional, que a aprovou pelo
D~creto Legislativo na. 34, de. 16/06/92, e fOI promulgada em
1~/07/93, pelo Decreto na 875

Prossegue o Sr. Ministro esclarecendo que os
Apexos VIII e IX, ora propostos, relacionam, respectivamente, os
rElsfduos clasSificados como "perigosos' e os "não-abrangldos pela
d1lfinlção de perigosos', no entendimento do Grupo de Trabalho
T~nlco da Convenção, e que o objetivo das listas que integram os
Apexos VIII e IX é o de melhor esclar\3cer as disposições acordadas
e dotar as Partes de um meio expedito para determinar se um
rEjsíduo é, em pnncíplo, perigoso ou não, nos termos da Convenção.

A seguir, o Sr Ministro adianta que a Emenda
pfOPOSta ao Anexo I, o qual relaciona as categorias de residuos a
serem controlados pela Convenção, int(oduz notas explicativas
slllbre os anexos VIII e IX: (i) as listas não'têm caráter exaustivo; (2)
a presença de Item na lista do Anexo VIII não exclui a possibIlidade
de que, em casos determinados, possa ser considerado não
P\lrigoso, nos termos do art. 10., § 10., allnea "a', da Convenção, (3)
a presença de Item na lista do Anexo IX não exclui a possibilidade de
q\le este possa ser claSSificado como pengoso, nos termos da
dispoSição já Citada; (4) os Anexos VIII e IX não afetam a aplicação
da disposição Citada, para o propósito de caracterização de
rElslduos.

Afirma ainda o Sr. Ministro que o Brasil participou
alivamente das negoCiações que levaram à elaboração das listas
q\le integram os Anexos ora proP9stos, bem como das notas
e1Cplicativas que constituem a Emenda ao Anexo I.

Finalizando, o Sr. Ministro acrescenta que a
Rf'lsolução na 23/96, do Conselho Nacional do MeiO Ambiente
(CONAMA), com as modificações Introduzidas pelas Resoluções na.
235/98 e 244/98, incorpora à legislação brasileira as principaiS
disposições da Convenção de Basiléia no que se refere à importação
e exportação de resíduos perigosos; neste sentido, a aprovação da
Emenda e dos Anexos confirmará o compromisso do País com a
proteção da saúde humana e do mElio ambiente contra os efeitos

adversos que possam resultar da geração e da administração de
rEjsíduos cobertos pela Convenção.

É o Relatório.

11- VOTO DO RELATOR

A Mensagem na. 1.457/99 fOI dlstnbuída a esta
Comissão Permanente por tratar de matéria atinente às relações do
Pll-ís com a comunidade Internacional, nos termos em que dispõe o
art. 32 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados

A Emenda ao Anexo I acrescenta ao texto vigente
0$ segUintes parágrafos.

"(a) Para faCilitar a aplicação desta Convenção, e
nos termos dos parágrafos (b), (c) e (d), os
resíduos relaCionados no anexo VIII são
caractenzados como pengosos de acordo com o
Art 10., parágrafo 10., alinea (a) desta Convenção,
e os residuos relacipnados no Anexo IX não estão
cobertos pelo Artigl;l 10., parágrafo 10., alfnea (a)
desta Convenção;

(b) A inclusão de um resíduo no Anexo VIII não
impede que, num determinado caso, o Anexo 111
seja usado para demonstrar que um reslduo não é
perigoso à luz do Artigo 10, parágrafo 10, alínea
(a) desta Convenção;

(c) A inclusão de um residuo no Anexo IX não
Impede que este seja, num determinado caso,
caractenzado como perigoso à luz do Artigo 10,

parágrafo 10., alfnea (a) desta Convenção, se
contiver materiais do Anexo I em quantidade
suficiente para apresentar uma característica de
Anexo 111;

(d) Os Anexos VIII e IX não afetam a aplicação do
Artigo 1, parágrafo 1 alinea a) desta Convenção,
para o propósito de caracterização de residuos:

O Anexo VIII proposto cria a "Lista N, onde estão
rEllacionados os resfduos considera~os perigosos, dispostos em
quatro categonas: Categoria A1 (Resfpuos metálicos e residuos que
contenham metais), Categoria A2 (Residuos que contenham
prinCipalmente elementas conStituintes morgânlcos, que possam
conter metais e matenais orgânicos), Categona A3 (Residuos que
contenham prinCipalmente elementos constituintes orgâniCOS, que
possam conter metais ou materiais Inorgànicos) e Categona A4
(Resíduos que possam conter elementos constituintes inorgânicos
ou orgâniCOS)

O Anexo IX proposto cria a "Lista B', que relaCiona
os resíduos que não serão cobertos pelo art. 10., § 10., alfnea (a) da
Convenção, a menos que contenham elementos do Anexo I em
concentração tal que apresentem caracterisbcas do Anexo 111,
também dispostos em quatro categonas: Categoria B1 (Residuos de
metais e resíduos que contenham metais), Categona B2 (Residuos
que contenham sobretudo elementos constituintes inorgâniCOS e
que possam conter metais e materiais orgâniCOS), Categona B3
(Resíduos que contenham sobretudo elementos constituintes
orgânicos e que possam conter metais e matenals morgâmcos) e
Categona 84 (Resíduos que possam conter elementos constituintes
inorgânicos ou orgãnicos).

Consultado o Regulamento para a Fiscalização de
Produtos Controlados {R-i 05), com a redação aprovada pelo
Df'lcreto na 2 998, de 23 de março de 1999, constatou-se não haver
quaisquer incompatibilidades entre o texto que ora se analisa e a
legislação ordmária vigente que regula a exportação e importação
dlps produtos considerados controlados:

"Art. ao. A classificação de um produto como
controlado pelo Comando do Exército tem por
premissa báSica a eXistência de poder de
destrUição ou outra propriedade de nsco que
indique a necessidade de que o uso seja restrito a
pessoas ffsicas ou jurídicas legalmente
habilitadas, capaCitadas técnica e
psicologicamente, de modo a garantir a segurança
da sociedade e do Raís:

"Art. 14. Os produtos controlados pelo Comando
do Exército se acham espeCificados, por ordem
alfabética e numérica, com indicação da categoria
de controle e o grupo de utilização a que
pertencem, na Rel~ção de Produtos Controlados
pelo Comando do E!<ército, Anexo 1:

Concordamos plenamente, portanto, com as
proposições que nos foram encaminhadas pela Mensagem na.
1.457/99, pOIS entendemos que contnbuem efetivamente para o
aperfeiçoamento do ordenamento Juridlco vigente, ao incorporar-lhe
dispoSições que permitem, de forma ágil, a implementação de
procedimentos eficazes no trato da importação e exportação de
residuos perigosos, razão pela qual votamos pela APROVAÇÃO da
Emenda ao Anexo I e dos dois novos Anexos (VIII e IX) à
Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento
Transfronteiriço de Resíduos Perigoaos e seu DepÓSito, adotados
dl,lrante a IV ReUnião da Conferência das Partes, realizada em
Kllching, na MaláSia, em 27 de fevereiro de 1998, na forma do
PrOjeto de Decreto Legislativo que apresentamos em anexo.

Sala da Comissão, 19m G\ de~" ~ )'}'A fIJO de 2000

D,,,,_PAl.f~YASHI
Relat~/
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Sp'MISSÃO DE RELACOES EXlMIORES E DE DEFESA
~ÇIºNAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 403 DE 2000
,DA COMISSÃO DE RELACÓES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N° 1 714/99

PROJETO DE DECRETO LEGISJ-ATlVO N·
(MENSAGEM NQ 1.j457199)

,DE 2000

Aprova o texto do Acorao ae Cooperação Cultural entre o Governo da Republ,ca
Federa!llla do BraSil e o Governo da Reoubllca do Zlmoabue celebraoo em Brasllla em 16
oe setemOro de 1999

AS COMISSÕES DE EDUCACAo CULTURA E DESPORTO E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTICA E DE REDACÁO (ART 54))

Aprova !lS textos da Emenda ao Anexo I e
dos dois novos Anexos (VIII e IX) à Corwençio de
Baslléta sobrjl o Controle do Movimento
Translronteinçq de Residuos Pengosos e seu
Depósito, adoIados durante a N Reunílio da
COIlfe~a d$ Partes, realizada em Kuclllng, na
Malásia, em 27 de fevereiro de 1998.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o texto da Emenda ao Anexo I
e dos dOIS novos Anexos (VIII e IX) à ponvençâo de Basiléia sobre o
CPotrole do MovImento Transtronteiriço de Residuos Perigosos e
..U Depósito, adotados durante a IV Reunião da Conferência das
Pflrtes, realizada em Kuching, na MlIlásia, em 27 de fevereiro de
1~B

Parágrafo único. Serão sUjeitos à aprovaçAo do
Cpngresso Nacional quaisquer atos q\le possam resultar em revisão
a~ referido acordo, assim como quai~uer ajustes complementares
q\le, nos termos do 10080 I do art. 49, da Constituição Federal,
~rretem encargos ou compromlSllos gravosos ao patrimônio
~nal,

Art. 2" Este Decre~ legislativo entra em vigor na
dfta de sua publicação.

Sala dacom~IS~'1*"0 de ~'/I'IVtM~ de 2000.

Deputado PA HI
R T~R

111 • PARECER DA COMISSÃO

A ComlSllAo de Relações Exteriores e de Defesa
Naetonai, em reunlAo ordlnária reallZ8da hoje, opmou, unanimemente, pela
aprovação da Mltnugam n· 1.467IH, do Podw ExllCutlvo. nos termos do
Pl'Ojeto de Decreto LegislatiVO que apresenta, acatando o parecer do relator,
Deputado Paulo Kobayashl

Estiveram presentes os Senhores Deputados 
AntoniO Carlos Pannuozlo - PreSidente, Amon Bezerra, Synval GUBZZelh e Paulo
Delgado - VIee-Presldentes, Aroldo Cedraz, Átila Lins, CláudiO Cajado,
FranCISCO Rodngues, Leur lomento, Ricardo Rlque, Werner Wanderer, Abelardo
LUplon, Bonifácio de Andrada, ClÓVIS VOlpl, Coronel GarCia, José Teles, LUIZ
Carlos Hauly, Paulo Kobayashl, Vicente Caropreso, Alberto Fraga, Damião
FellClano, Edison Andnno, EIClone Berbalho, Gasslvaldo Isalas, JoAo Herrmann
Neto, Jorge PII'*lelro, LUIZ Mainardi, Vlrgiho GUimarães, Waldomlro Flor&IIanta.
Eduardo Jorge, Aldo Rebelo, Cunhe Bueno, Jair Bolsonaro, Paulo MourAo,
Edmar Moreira, José Carlos Elias, Remido Leal, José Thomaz NonO, Nelva
Moreira, Haroldo Lima, Pedro Valadares, De Velasco e BISpo Wanderval

o CONGRESSO NACIONAL decreta·

'In 10 hca aprovado o teMo do ,\cordo de Cooperação
Cultural entre o GO\'emo da Republtca Fedemo\'a do Brastl e o GO\"emo da
República do Zltnbábue. celebrado em Brasília, em 16 de berembro de 1999.

Parágrafo umco ficam ~Ulelto... a constderacão do ConKI'e~"o

"4aclonal qua"quer aIOs que po"am rCbultar em rc,""ào do refendo acordo, bcm
como 'lualsquer ajustes complementares LJue. no~ termo'" do tnCiSO 1 do art. 49. da
Constitu1cào rcder.U. acarretem Lncargo!:t (lU compronu!J"'o~ f~'''['aYo~ol:J a()
patnmomo nacional

.\rt.~.o E~te Decreto Lcgt~lat1vo entra em ngor na data. de
,ua publtcacào

Sala da Cüt1l.1ssào, em 9 de fcn~~ro de 20011
/ ",,-

/~,. e.-~

Deptmtd~AntoiÍtó CarI<.url'annun.zltY
--... Prestdenre

MENSAGEM N· 1 714 DE 1999
IDO PODER EXECUTIVO)

Submete a apreciação do Congresso NaCional o texto do Acordo de CooperaçAo Cultural
entre o Governo da RepuollC8 Federativa do BrasJi e o Governo da Repubhca do
21mbábue, celebraao em Brasllla em 16 de setembro de 1999

(AS cm~ISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL. DE
EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO. E DE CONSTITUIÇAO E JUSnçA E DE
REDAÇAO (ART 54»

Senhores Membros do Congresso NaCIOnal.

De confonrudade eam a dlSpaslO na artlga 49. mCISO L da Cansutlllçia Federal.

submeta a elevada callSlderaçio de Vassas ExcelênCias. acompanhada de ExpaSlçia de Matlvos do

Senhor Mimmo de Estada das Relações Extenares, IDteana. a texta da Acardo de Caaperaçio

Cultural entre a Governa da República Federauva da SrasJi e a Gavemo da República da

Zirnbabue. celebrado em SrlSlhL em 16 de setembra de 1999

Brastha. 19 de nClVl:'llbro de 1999

sala da ComlSllAo, em 9 de fevereiro de 2000

~ L
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/MRE.

Brasil.:.a. em de ;1cvemoro de 199 9 •

2 Cada PUl1e Conlrataote apOIara. na base da reciprocidade ~",el\undo

S\la legl.laçilo mlcma. a. Illlvldades realizadas em seu lemlono, em \àVOf.idas
e"prec;~õe!; cllllllrms e artl!=lllca.c; do outro pais

Excelentíss:t.Ino Senhor Pres~dente da Repúbl~ca.

Elevo à. al.ta consJ.deração de Vossa =xcelêncaa o anexo

Acorão de cooperação CuJ.tural. celebrado entre o Governo da

Repú.olJ.ca FederatJ.va do EraSJ.l e o Governo da RepúblJ.ca do

zJ.Inbáoue. ~m BrasilJ.a 4 em 16 ãe secemnro de 1999.

2. O Acordo ousca promover. com a ma1.0r aorangêncJ.a possivel,

o connecmento 'TIútuo e a compreensão das =espeCl:1.vas culturas e

ma.n:Lfescações art::'Sl:1cas. por 'TIe:LO da cooperacão entre os dois

Ni I)nrtclt Cuntratnntcc; compromclcm-c;e a IIltercaminor II1loTtl1açõe~

reiullva. a lodll5 a.1 mea.1 de allvldade abrangIdas pelo presente Acordo

I i\S P.lrtC... <. Ul1lratalltec; lumcntarào lutl~ U3 allvuJe.tde<i llue cunUU7dm
ao CUOlpTlIl1Cnto duc; uhlell\ou!o. estabelecidos no anexo COlhgo Geral de Attvldades

As P..trtClt l'onlrutanlcã promoverJo o mlto:rcJmblO tlto: matenal t.ultural
e de personullduu.s hgadus us .reus e sub-areus ue auvldades constantes no Codlgo
Geral ue 1I1Iv.uudes

pÇJ..lses.

?ara -:=.nto. as :':arces e~co=a"a=ão cooperação e o
As Purte.; Cuntrnluntes assegurarão que os atividades de cooperaçiio

cultural se estendam no maIOr numero posslvel de regiões de cada p3lS

:.oterci.-:.:JJ.o .;:ntre suas l.=st:~::~:.ções e seus ,lgences culturaJ.,s. e

cada ?arte apoJ.ara as ac.J.vJ.daàes =~alJ.::aoas em seu :err:.:=.6rJ.o. em

favor das expressões culturaJ.s e artistJ.cas do outro pais.

4. Com vJ.stas à subml.ssão do p;l:esente Acorâo aQ Poder

\. I'UI1e< Conlratantes poderão procurar fontes de linanclU01en.t<r em
nrgnnr«::lllUC; mletnaclunnlS e em fundações com programas culturan;'J'Ippra a
reah7açãn ue U1lvldudes em urellS contempiauus no ane,o Codlgo tierul de
IIUvldade<,

LegJ.slatJ.vo, caso Vossa ExcelêncJ.a assun ha.Ja por bem fazer, Junto

à present.e ~os~ção de Mot:l.vOS proJeto de Mensagem ao Congresso

NacJ.onal.

Respel.Cosamente,

~~.
LU~Z FELIPE DE SEIXAS coRRtA

Min:.scro de Estaq,o, :..nterJ.r..o, das Relações ExterJ.ores

ACORDO DE COOPERACÃO CULTURAL ENTRE OGOVERNO DA REPUBLlCA
FEDERATIVA DO BRASU. E O GOVERNO DA REPUBLlCA DO 21MBN3UE

O Governo da Repubhca Federativa do Brasil

o Governo da Repúbhca do 21mbábue
(doravante denommados "Partes Contratantes"),

DeseJOSos de consolidar e fortalecer os laços de mmzade e
entendimento entre seus povos,

COllsclenteq do desejO de promover, com a maIOr abrang.êncla
possivei. o conheCimento mutuo e a compreensão de SUllS culturas e manifestações
artlsllellS. por meIo da cooperação amigavel entre os dois palses,

Acordam o segumle

li. Pal1e, Contratantes encor"Jarão a cooperação e o mtercámhlo entre
'Im' m""mçiíe< e 'em agemes culturais, com vIstas a cumprIr os obJetiVOs
mencionado, no presente Acordo

I:m cnnlnTt11ldade t.(J01 as lelc; lIllernJS e ..LC; Ulretn7ec; 'de pulitlca
cllllllral el11 gerul. cudu Purle Comralante deveru e'Umulur o estabelecllllellto el11
"CU tcrrllnnn clt! Ino,t1tl1lç(jec; (,.ulturms e associações de amlz<1t1e

Cada Pnrte ('lll11ratnnte JJ\OreeCrol em 'iCU terntor!o pur tudo'i (I"

1111.11(1'" de COIl1tlllIC'wiin tJlC;P011l\CIC;, a promoção e a UI\ulguçJo uJS ullvujuuec;
culturm~ nrganlluuuc; pela nutra Purte Contratante

C.lua Parte Contratante faCilitara. de lonlonnldc.l.de com suu legISlação.
ti dd11l1"ôl.,ilu em l.,eu t~rntono. em carntcr tempOrdrlO lIc material de nature7a
cuiturul que cuntnbua paru a elicuz ImplementaçJu de proJelu, nas mea,
cl\lI\cmpllld.\ l\l\ UnO'\1 Código Oeru' de Allvluade,

ARIIUO 9

I PurJ U 11l1rlenllmlu~'ãu úo prcsellle ALurdu. tiS P.lrte'l l'unlrulalllec;
desenvolverão Prog.ramuc; L,\ecutIvos que dcverilo conter prolelo<> ec;pecl1icos de
coopernçiIo. nas areu.c; relaCionados no ane\.o CouIgo lJeral de 1\1I.... ul11uec;

2 ()<; Prngnlmtllii I \ecuU\o'oo; ..erilu elahorados e 3provados em rcliníoes a
serem reahzodns llledlUnte sullcltação de uma das Partes Contratanles.,

3 IIs l'al1es Contratantes poderão delilllr atIVIdades extra-programallcllS.
pela VIa dlplomatlca

ARTIGO 10

I 0, rec""", financeiro' necessarlos u Implementaçào dos Progr~mus
I \eelll" 'I' .erilo c,ommauo. na. reumões relendus no Artigo O;

Oc; recur<toc; I1n.tl1t.eITUs para d IInplell1cnta\-àu da, allvldddec;_ ~:<lm

progranulllcal. menCIOnadas no I1l1lgo 9(3). 'eruo delinldu, pur 'I. dlpluní.lllc~ ,

ARIIGO 11

C.da Parle Cnlllrulunte nuUlkaru u l\Ulru ,ubre o cumpnmelllo u.,
rC'ipt.'ct1\ u.. Innnlllll.lllue~ legUll., mlemoc; para a entrada em \Ig.nr do pre'ienle

\I:nnin 'Im: \ Ignr.ml 30 (lrnttal dllliJ Jpu!o. a dJla de recehlmenlo dJ UlLltllll
11l1111kllciln
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(J prc...cnte ,'\l(lf(lo rcmtanec~ra em \ Igor por lempo mdt:tenmnmln a
I1lCI1O'" qll~ 1111Hl di'''' Partr" l (lIllratanLe.... nouliqw: por \ H.I lllplol11JlICa ...tla IIllen"uo
de dcl1tll1cm-Iu NL'c.: ... t! l:J<"O .1 d~IlUl\L1U ~url1r.l t:I~lln tl b~ISI me!o,e~ apo..:; u duta U~

n:l'Ch1l1Wllltl d.l11ntllku".itl

-\.vr<o n" 2.027 - C CIvil

Em 19 d. nOOl'llbro d. 1999

\ JClHlIICl.I {li. pret.,cntc ALorJO nào Ul~lar.l o... l'rngr:mms I \'.ecullvoo,
nu a, alI' ldadc~ C\tnl~progra1l1allLU,l., em execulfão <.1 menos que uma dm. Pane..,
( nnlnllmUc" dl!Cllla n tontrano

-J I ...h~ Acordo podera "'~r cl11cnuaun IlICUIJI1tt= aC\)TUO por true.. Je
Nulu," lhplom:.Itll.;It.. entre u.. Parte~ l nnlTU1.l11le!:t 1\" emenuJs t:l1trJrJu em \Igor

lllnltlfln~C"'UpUIUlhl 110 paragr.t1o I dc...tc /\rllgo

CJltnlquer dl\.ergêncl3 quanto fI mlerprelDçiio nu 11 Il11plemenLnção do
rr~ente Acordo devera ser re~olvldn por Via lÍlplomatlca

Seahor Przmezro Secretarlo,

Encaminho a .59 Secmana M.nsag.m do Excclentlssllno Senhor Vice-Praulernt

da Republlca r.latlva ao t."'o do Acordo d. Cooperaçio Culturll1 .ntr. O Governo da RepublIea

Federativa do Brutl • o Governo da Republlca do 21mbabu., celebrado em B.....tll.

Ieilo em Brasdlll. em ;I ~ de setemhro de 1999, em dOIs exempJares
OrlgllUlI!l, 1105 IdlOntM portuguê!l e mglés, sendo ambos os textos Igualmente
,alldos,

Atenctosamente.

1,i~/
Ch.f. da Casa CIVIl

d. Presloêncla da RepublIca

Isack stam.slaus Gorerazvo Mudenge
Ministro doa: N~9ôcios

Eatranqeiros

A Sua Excelênc... o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Pnm~ Secntano da Câmara do. Deputados
BRASILIA·DF.

\NrXO AO ACOR\)O
COMISSÁO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Codlgo (,eml de AlI\1dade<
Para ldellulicuçào de Areas e t:>ub-areas Iemaucas

A~M Tematlcacl l)ulJ....ren~ TemIlI!C:!I.f; i I-RELATÓRIO:
111

u2

(JJ

Audiovisual e clnematogrntía

I Muslca

01 Circo
02 Dança
03 Pnnlomlnn
04 Opera
OS Teatro
U6 Marionetes
01 Cmema
u1 Racho
03 TelevIsão
04 Vldeo

oI ChlSl;lca Popular rolelo-!
flca [tmea de Vanguarda I
,rrudnal I

02 Eletroacustlea
03 DIsco 'mlia

o Excel.ntisslnlO Senhor Vice-Presidente da RepúblIca, no

ex.relClO da PresIdência da Repúbhca, subm.t.u à COll!llderaçio do Congresso

NacIOnal, por m.,o da Mensag.m n" 1.714, d. 1999, acompanhada d••xpo.içlo

de mollvos firmada pelo Senhor Mmistro d. Estado, Intenno, das Relações

EJctenores, o texto do Acordo d. Cooperação Culturll1 .ntre o Governo da

Repúbhca Federallva do Brastl. o Gov.mo da Repúbllca do Z1D1bábue, c.l.brado

emBIUlIIa,em 16 de setembro de 1999,

11<

Artes plasticAS \ IsualS, grali~

I cas liIateila e nUlnlsmatlca

I Palf1lnomo Cultural. Cuhura~

Ncgmo; e Indlgcnn~ CullurM
I RemoMII:; Arte'l8natO'i Mu
io;eologl3 e ArquIvo""
I
I
I

i

uI Ane~naln<;

01 Cultura, Heglnmul;
03 Cuhura.. IndlgenM
l14 rolchm:
05 Pillfllnomo Cultural
06 Mu"eu~

U7 HlnluHeC3lj ArquI"'O~ e
J~mnllj AC~r\(lS

u8 11\ TOS ~ IflCenllVtl a I CltU·

o acordo em epígrafe visa a promover, por melO de div......

f01IllllS de cooperação, o conhecimento mútuo • a comprcensiD das respectivas

culturas. manIfestações artlmcas"

II - VOTO DO RELATOR:

A cooperação cultuml a ser desenvolvida envolvera o

mtercâmblo d. Informações, bem como de matenaJ cultuml • de pessoas,

re1auvamente a todas as áreas de allvrdad.s prevrstas pelo acordo, tal como

prevIstas 00 "CódIgo Geral de Âl,vuJades ", constant. do seu an.xo,

o ato InternacIOnal que ora consIderamos fOI c.l.brado com a

finalIdade de fomentar o intercâmbIO cultuml entre o Brasxl • o Zimbábue Nesse

sentIdo, as Partes encorajaria o IntercâmbiO entre suas utStituiçõcs e 8itntes

Cultura15, bem como apotaria as atividades em favor das expressões cultunus e

artimcas d. cada um dos dois pai.e., que s. reahzarem no território do outro pais,
ui feria .. Culturallj
01 I UflIlOlnO Cultural
li) Fcotummo
IJ4 Scmmaflos c Contcn:ncla.ct

nI De reltrenCI3
02 Dldallc3

03 Lelral; e ArtellO
IJ..I. Cu·PrnduçJu Fdl1on::lI
u~ IliollOolia
Uh Pcnoolcnc;
U7 Cll1nclas ~t)CIJl!>

111 rut~hol

02 Buxe
()3 Atletl"l11o

_ __LU""~~_J~~~U~'J"y~JV~I~I~"~1:3~_"_

11 Ileratufll e Ilumamdttdes
I
I

!

Ilnloflnaçl1ll c: fccntllogla
I I ducação IIC:lca e Fo:::porte~

_~ L_

-"7---------

08

As Partes asswnem.. amda. uma séne de compromissos

tend.ntes a viabxllZllf o desenvolvimento da cooperação cultura1, d.ntre os q1WS

dutacamos o I:mmulo ao estabeleclIDcnto, em seu temtório, de tnstitwções
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culturals e associações de amizade; o favorecimento, por todos os meios de

comUnIcação dlspomvels. da dIvulgação das allvldades culturals orgamzadas pela

out:ra parte; o estabelecimento de facthdades para a admissão. em seu territóno.

em caráter temporáno. de material de natureza cultural que contnbua para. a efic:;z

Implementação de projetos Das áreas contempladas no "CódIgo Geral de

AtIVIdades".

Por fim, de modo a assegurar a Implementação do acordo. as

Partes comprometem-se la ..desenvolver UProgramas Executivos", os quaIS
I

deverão conter projetos ,estecíficos de cooperação nas areas relacIOnadas no

cochgo mencionado supra. V

Sendo esses os pnnclpals nspectos do acordo cODSldemdo. nossa

opll1lào e de que a sua conclusão apenas trará beneficIOs para a cultura e as artes

em cada wn dos países e que o Intercâmbio entre as respecnvas expressões lOCaIS

certamente havera de fortalecer o conhecIIDcnto reciproco e o desenvolvunento de

laços de alllizade entre os povos do Brasil e do Zunbábue.

Ante Oexposto. votamos pela aprovação do texto do Acordo de

Cooperação Cultural entre o Governo da Repúbltca Federallva do Bmsl1 e o

Governo da Repúbltca do Zunbábue. celebrado em Brasílta, em 16 de setembro de

1999. nos tennos do projeto de decreto legislallvo que ora apresentamos.

Sala da Comissão. em ".,.de .~. ..Ide 2000
li

i I .
De~.IllJ!JÍDWeia.;cô' ,,

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 2000.

(Da Conussão de Relaçães Extenores e de Defesa NaCIonal)

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Cultural entre o Governo
da RepúblIca FederatIva do Brasil e o
Governo da RepúblIca do 21mbábue.
celebrado em BrasílIa. em 16 de
setembro de 1999

o Congre..o Nacional decreta:

Art. I°Fica aprovado o lexto do Acordo de Cooperação Cultural

entre o Governo da República Federativa do Bmsil e o Governo da República do

Zimbábue. celebrado em BrasílIa, em 16 de setembro de 1999

Parágrafo único. Ficam sujeitos a consideração do Congresso

Nacional qumsquer atos que possam resultar em reVisão do refendo acordo~ bem

como quaIsquer ajustes complementares que. nos tennos do mClso I do artigo 49

da ConstItwçào Federal. acarretem encargos ou compromISSOS gravosos ao

patnmõruo nacional

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Emenores e de Defesa
NaCional. em reUnião ordlnána realizada hOJe. opinou. unanimemente. pela
aprovação da Mensagem nO 1.714/99, do Poder Executivo, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta acatando o parecer do relator.
Deputado De Velasco

Estiveram presentes os Senhores Deputados 
Antomo Carlos Pannunzlo - Presidente. Amon Bezerra Synval Guazzelh e Paulo
Delgado - Vice-Presidentes Aroldo Cedraz. Atlla Lins. CláudiO Cajado.
FranCISco Rodngues. Leur Lomento. Ricardo Rlque. Werner Wanderer. Abelardo
Luplon. Bomfáclo de Andrada, ClÓVIS VOIPI, Coronel Garcia. José Teles, LUIZ
Carlos Hauly. Paulo Kobayashl. Vicente Caropreso Alberto Fraga, Damião
Fehclano Edison Andnno. Elclone Barbalho. Gesslvaldo ISaJas. João Herrmann
Neto, Jorge Pinheiro LUIZ Mainardi, Vlrglho GUimarães Waldomlro Fioravante,
Eduardo Jorge, Aldo Rebelo Cunha Bueno Jair BolsonaTO. Paulo Mourão.
Edmar Moreira. Jose Carlos Elias. Remido Leal. Jose Thomaz Nonõ, Nelva
Moreira. Haroldo Lima Pedro Valadares. De Velasco e BISpo Wanderval

Sala da Comissão. em 9 de fevereiro de 2000

~ ~... ""."'/ '''::::--;::--
/." L,.. /

Depulad~AntoniO Cal'los 'p..BAAtlI1ZIO
-' Presràenlé

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N° 404 DE 2000
(DA COMISSÃO DE RElAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)

MENSAGEM N° 1 871/99

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do BraSil e o Governo
de Israel sobre Isenção de Vistos para Titulares de Passaportes NaCionaiS Válidos.
celebrado em Brasília. em 1° de setembro de 1999

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta.

Art 1° FIca aprovado o texto do Acordo entre o Governo da
Repúbltca Federallva do Brasil e o Governo de Israel sobre Isenção de VIstos
para TItulares de Passaportes NacionaI; Váhdos, celebrado em Brasílta, em 1° de
setembro de 1999

Parágrafo úntco FIcam sUleitos à aprovação do Congresso
NaCional qUaisquer atos que possam resultar em reVIsão do refendo acordo, bem
como qUaIsquer alustes complementares que, nos termos do Ulaso I do art 49, da
ConstituIção Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patnrnômo nacIOnal

Art 2° Este Decreto LegtSlauvo entn em vigor no. data de
sua publicação.

Sala da Conussão, em 9 de fevererro de 2000

ç~~~
V Pre~;um1lí

publtcação

Ar!. 2° Este decreto legIslativo entra em vIgor na data d.lsua

..."'''"''"'''= ,~':t;,-I.."
, /\. [ ~~I.I-. -

Deput'ad.o::&fe Ve\ú~o
Relator

MENSAGEM N° 1871. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à conSideração do Congresso NaCional o texto do Acordo entre o Governo da
República Federallva do BraSil e o Governo de Israel sobre Isenção de Vistos para
Titulares de Passaportes NaCionaiS Váhdos, celebrado em Brasflia. em 1° de setembro de
1999

(ÀS COMiSSÕeS DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)
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Senhores Membros do Congresso NacIOnal,

De confomudade com o dISposto no artlgo 84, inciso VIII, da Comtituiçio Federal,
submeto a elevada con..deraçio de Vossas Excelências, acompanhado de ExpoSlçio de Motivo. do
Senhor Mmistro de Estado das Relaçõe. ExterIor.., o texto do Acordo entre o Governo da
Repúbbca Federativa do Br..11 e o Governo do Estado de Israd sobre Igençio de Vistos para
Titulare, de Passaporte, NaClonats Validos, celebrado em Braslila, em I' de setembro de 1999

legIslativas. e. nas mesmas condIções. decretar. lOtai ou parCialmente. a mobIlização
nacIOnal.

XX - celebrar a paz, autonzado ou com o reterendo do Congresso NaCIOnal.
XXI - contem condecorações e distinções hononficas.
XXII - pennlllr, nos casos prevIstos em lei complementar. que forças

estrangelras transnem pelo temtóno naCIOnal ou nele permaneçam temporanamente:
XXIll • enviar ao Congresso NaCIOnal o plano plunanual. o projeto de lei de

diretnzes orçamentanas e as propostas de orçamento prevIStos nesta ConstItuição.
XXIV - prestar. anualmente, ao Congresso NaCIOnal, dentro de sessenta dias

apas a abertura da sessão legislativa as contas referentes ao exercICIO antenor:
XXV - prover e extingUIr 05 cargos publIcos tederals, na forma da leI.
XXVI - edItar medIdas provlSonas com força de leI, nos tennos do 3rt 62.
XXVII· exercer outras atribUições prevIstas nesta ConstituIção
Paragrafo umco O PreSIdente da Repúbltca podera delegar as atribUições

menCionadas nos IOCISOS VI XII e XXV. pnmelra pane. aos Mtmstros de Estado. ao
Procurador-Geral da Repúbltca ou ao Advogado Geral da umão. que observarão os
Itmltes traçados nas respectivas delegações

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE'AÇÃO DE ESTGnOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REP(rBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

EM N' .,12 /1lRE.

BrZlSl1~a, em 23 de ~oVemDro de 1999 ,

TIruLOIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

ExcelentissJ.mo Senhor PreSJ.dênte da RepublJ.ca,

.........................................................................~ •••••• ••••••• •••••••••••••••• H •••••••••

Elevo a conslderaçào de Vossa E>ccelêncJ.a o anexo texto

CAPlruLOIl
DO PODER EXECUTIVO

do Acordo sobre Isenção de VJ.stos para TJ.tulares de Passaportes

NaClona~s Válidos, flrtlado em l' de setembro de 1999, entre o

Governo da RepUblJ.ca FederatJ.va do BrasJ.l e o Governo do Estado de

e

ao Congresso Nac~on211, Juntamente com cOpJ.21S autêntl.cas do Acordo.

aalzade que datam da crlaçâo do Estado de Israel.

lntercãmbl.ofluxo de

entrada de naCJ.onalS de Ilm dos pillJ.SeS no

o referJ.do Acordo reflete o anseJ.o dos doJ.s pai.ses de

Com vlstas ao encamJ.nhamento do assunto li aprecJ.açào do

IsraeL

ACOImo FNJlili. () (jOVl:RNO PA RH'UIlLl\,'A I j.;l3hRA IIVA n().llRA~IL
li \) OQVl;RNO IX) !;S J:li!1Qm;JSRAliL SOIlKI: tSllNCÃO PE V!~

PARA llllJl.ARES Im PASSAI'!)Ill ES NACIONAIS VAI !DOS

~f
Min~st:.ro de Estado das Relaçóes ExterJ.ores

Respeitosamente,

() (iovento do hstado de Israel
(duravanle denolllll1adllS "f'arlef'l,

3.

() CillVemo da Ilepnbhea !'cderallva dll Brnsl!

2.

J.ntensJ.ficar suas relações culturais e económiclls, tendo como

terrJ.torlo do outro, _ncremen'tando-se

Podar Leqlslativo, SubllQ'CO a Vossa Exc:eléncla proJeto de Kensaq~m

ob')etJ.vo faC1IJ.tar

comerc~31 e turJ.stJ.co. bgm como estre~tando 81nda MaJ.S os laços de

VII

Seçio 11
Du Atribuições do Presidente da República

XVIll - convocar e preSIdir o Conselho da Republica e o Conselho de
Defesa NaCIOnal.

XIX - declarar guerra. no caso de agressão estrangeIra. autonzado pelo
Congresso NaCIOnal ou referendado por ele quando OCOrrIda no mtervalo das sessõe~

Ar! 84 Compete pnval1vamente ao Presidente da Repubhca,
I- nomear e exonerar os MmlStros de Estado.
I! - exercer com o auxilIO dos Mmlstros de Estado. a direção supenor da

admmlstração tederal
111 - ImClar o processo leglSlallvo na lonna e nos casos previstos nesta

Conslltulção'
IV - sancIOnar. promulgar e tazer pubhcar as leiS, bem como expedIr

decreros e regulamentos para sua fiel execução.
V - vetar projetos de lei. tOlal ou parc13lmente
VI - dISpor sobre 3 organização e o funCionamento da admmlstração tederal.

na tonna da lei
vil - manter relações l:om Estados estrangeiros c acreditar ~eus

representantes dlplomaucos.
VlIl - celebrar tratados convenções e atos IOternaclOnals, sUJellos a

reterendo do Congresso NaCIOnal.
IX - decretar o estado de defesa e o estado de smo:
X - decretar e executar a IOtervenção federal.
Xl - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nactonal por

ocasIão da abertura da sessão legIslativa expondo a SItuação do País e sohcllando as
prOVidêncIas que Julgar necessanas.

Xli - conceder mdulto e comutar penas com audiênCIa, se necessárIO, dos
orgãos losItruídos em leI:

X11I - exercer o comando supremo das Forças Annadas. promover seus
ofiCIais-generaIS e nomeá-los para os cargos que lhes são pnvatlvos.

XIV - nomear, apos aprovação pelo Senado Federal. os iiliinlstros do
Supremo Tnbunal Federal e dos TnbunaIs Supenores, os Governadores de TemlÓnos.
o Procurador-Geral da Repubhca o prestdente e os diretores do Banco Central e outros
servidores quando detennmado em let

XV - nomear, observado o disposto no an 73. os MlOlstroS do Tnbunal de
Contas da Umão.

XVI - nomear os magIstrados. nos casos prevIStos nesta Constituição e o
Advogado-Geral da Untão

XVII - nomear membros do Conselho da Repubhca.. nos tennos do art.89,
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COIll o o~,ellvo ue lacllllar os pruceUlll1entos ue vaagelll clltre us UUlS
paises.

Acordam o scgumle

ARIIGO I

Nacionms de ambas as Partes, portadores de passaportes nacionais
\'ahdll~, poderão eolrar no lerrllórlO da oulra Parle para fins de IUrlsmo 0\1 de
negócios, para pernulIlêncla de me 90 (noventa) dias, sendo a eslada hmuada a 180
(cenlo e onellla) ums por ano.•elll neceSSidade de ubtenção previa de VISlo em seus
pu"aportes

ARTIU02

NacionaiS da Republlea ('ederallva do Bra~11 e do F.tudn de Israel llue
elllrnrem l\\1 lernhlflo da IIl1lrn \'arle. \I~al\l.\o aI) exereiclII de a\lVIdude reIllIIllCrad,\
por lunte do Pai" ho~pcdclln nU que pretendum permanecei IIclt: por mms UI.: 90
(Ilo\,cnlu) dlll''I. d~\'criiu requerer U \,1..,lU uprupn.llln o quul ....CUI ClUltlllll pcln
t\lI,,~u Ihplulllallea nu Repartlçào con~lIlar de.te ullll1lll

\ Nuclunm... \l..: \lua\\lllIo.:I uma \lu' P\nl..:~ "'1I~ l~l\hm\l "~ldlC..lu ....I.::U"

I'u"'...npnftc.... nu Icn Huno da olllr.l Plllte. de\ crfiu ...utr do lcrrllm lU dc:-lU com u",
dnClll11Clllo... de \ IUgcm upruprlUdu..;. clmtlC.lU., pcln Mls....llu lhpluI111.UICU (lU
I{cpurllçtln cunsulur cJu seu pUlfl. ~em ti ncccsMlhuJc de \ 1~lu

2. n.., lIocl1l11Cnlu; UpruprlUlJO'i clluuu'i nu 11U1 uglUfu I. ..,iio. IIU cu~u dil
Rcpuhhctl I CUCrnU\ll do l~ru"'ll. pUHhnl1orh:K C.i1I')lul1l11llfl:UI''- ulicml. CUII1lUII \J "h:
~MII·ungl:llt1. luh';~I:.1 pu~~cr ou Âulon.luc;uu de I{cltmm.uu IJrn:-'ll. Nu cu...o Llo '· ...IULItI
,h: Ihrm:l. Uh dm:ul1umlu~ tllfln pU~KlIpm IC naciunul Im.,hc.l pu.,,,cr ou hll~"c/ pa"',cl
de CI11CI gênclU

A., Parlc" ..,c rCSCrVUll1 U thn:lln dI: O;""I'k:.. ,I..:r h,anl')uflu'IUmcnl": ti

upllcllr;i1cl dCNIU I\cludll I"nr nUllivu du 8ullurllnçU urdem 1111 Mllldc Pllhlll.:Uh. r.:\Cr.:UI
ti Arll1!u HnClIl1n. A intrmlur;õu. U~",1111 cUllln a ct:"suçt1u de Imo,; mcuidns. uC'vCI'U ..,cr
prOllllll1lelllC Ilouliellllu por e.erllo li olllrn !'urte. por viu ulplolllllueu Im, IlIClllll"s
dc\crnn c1l1mr el11 i '!IOf no l1m de 'ma l1ulllicnc;i'iu pela Parle COI1CClltCnlc.

AR II(lO 10

I 1\0,; Parte, Ihrneccrãu IImu U nntra CSpCCllllC'\ lIu... "cn, dlll':lImcl1lu~ dê
\ '''!lem "111<",, Ule 111 (lIIIIIU) dms allles da elllrada el11 vigor desle Acordll,

2 ('liSO 110111 dll~ I'urtc~ moullI'lue sells docul11cnlo~ de \ IIIgel11 1111
III1IU,IIIIII 11m IIUVll tipo UC docul1lenlu de viagem. deverá nuuliear ti mllrn II.~

mudançu~ por VIU dlplmnuucn. hcm como encunlmhur c:xemplurc~ de scU:-o Ilu\tu,",

doelll11cntu~ eUI11 I(\du~ us dlldus neees~lÍrius relullvus ao uso uos meslllos. culll
untecellêncm IIUlllmu de 30 Hrmllll UIaS antes deles enlrarem em clrcu!lIçãll,

ARTI00 I I

() Ilr~!jCl1lC Acordo pl.mmmcceru el11 vigor l1nr proJ'O Ilimiluuu. u
l11el1u.... lllU: lIl1m uuo., Pnrle:, n dCI1tU1CI~. pur escrltll. por "IU d11llumÍlllcu. A tlcllllllCIU
,mllnl elellu 111 (1Ilt1lul diu~ "11U" a re~pectl'a lIolllieaçãu,

~B..n(iO 12

o preselllc Aeurdo eslá ~UICIlU II UpflMIÇilu uu rulllieuçào. eonlilfllle
U~ li.nlluhdll\lc, legms ItIlermls dus Parles. c dcveni eulrur Clll vigor fiO (~essenhll

dlll'.. "pu... li llUlU tlu Ultllllu do..; NOIIl'" lhplul11ullclI.., em (.Iue nllm Purle II\Cr
lIltnrllmc.ln li nUIHll~ncumplutlcnlu de "cus ICl.llICrnncnhlo,; Il11CIIIOS Icgal~

Fclto em IlraslIia. em J! de selemhrn de I~99, llue cllrre~punue
IIU dlllZo deELúL. de ~7SJ, em doi~ exemplarcs clfIginuls. no' Idiul11uS purtul!uês,
hehrulcu e inglês. senuo lodo~ c,. leXIOS Iguulmenle uUlênllCUS. 1'111 ellSu ue
divergênclU de illlerpreluçilo, prevalecera OlexlO em sua versilo inglesu

Pcl l"(illVrRNUI>lll:SI \!lÜ
IlITl~RAr.L

Yaacov Keinan
Embaixador

'NUCIOIU.1I<; de qllulqll~r ltmd duo,; PdrlC., plHlerão Cflllur •.I'{ IlOlIlCIIU, J.I

ntllra Pane Ill" pnntn~ uherln. anlràl~go IIltcnmcHlnul tle pa••,lgelru,

AR Il<iO 5

<.)t1ICIlU a~ prcscllle<; dallc,lIlas. 0& bencllcmno., ucc,le Â(,.ouJu uc\cu1u
e,IUI"I" nu I~ep"hlleu I ederull\u un 13m,,1 nu nn L..udo do brad obsef\,lI u, le" c
legnhllllentn. tio I"U. hnspcdclro. Nenhuma dl~poslçàn dn pre~cnle t\eurun "entura
n~ nueinruu~ uu~ Purle~ tlu ncces..dude dc ob~er~ur u. le'peemu, Ic., c
regulUlucntn. reIUll\n~ á elllraull e resluênelU (Icmporarm nu pellllllnellle/ ue
c'{lrungciru", c n purUclpaçun peioe; mc~mlOe; em ull\rldaúc!ol remullemúas. sela ela
uUlônlllllu uu u""idunac.lu. uu pura iN lJlIUI" "elu c'<lgu..1n \Islo c~pccllicn

~ --:,.'r (~~C-';?l
pi·t 6cio\i[iNcl hA iü~piíBLiE"

rF.DI'RATIVA DO BRASil.
Luiz Felipe Lampreia

Ministro de Estado das
Relações Exteriores

AVISO n' 2.209 • C CiVIl

Senhor Primeiro Secretáno,

Em 9 de dezembro de 1999

AR I \(l() ó

\ ... Purlc... ue\rclào llllurmur pronlmnelllc UI11U .1 uulr.l. por \IU

(!Iplol11Utlca quullJucr mmhlicu'rílo prc\ I:,.IU nu.. cOl1llltrõC!-I uc ClIlIUllu. pl:lllu11lênClU

nu "urda pm u nUClUIHU" tI.1 mUni flmlc

1\R.1!Uill

'\' 1',\Ite~ ,e rc~erlmn o lllreuo de rCCINlr u clllrmlu de l1e.~ou, CUIO
pu.."npollc 11.10 C..,I&:I:I \ nhtlo. de pcs~m' .... CUI1MUCI.ul.l.. IIIde~clu"clo., Il1Chlll1c.1o .1,
lluC po...~um p"lr em pctlgo li ...cgurunçu ou ti ordem l1uh'II.. :I hem como 1I.ll1uck...
"'~1l1IllC'O'" mh.:qllillio" (Ic "'lIh"iI~lêncm c c:,tmlu no lClfllUJIU do pm:, ho"pcdclfO

\R II(iO ~

<. 'udu IJurlc ~c Ico,;p(ll1~ahlll/a IlclU n:udllll.,Mlll dc (1IIU''''qlICI thN "'Cll~

1U1I':IOIlU'" 1:111 o;ClI Il:lll1unll, "'1.:111 hmllull,im.1l.:s.

Encammho a essa Secretana Mensagem do E>:celentí.simo Senhor Viee-Presidente
da RepublIca no exercicio do cargo de Presidente da República relativa ao texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Elllado de Israel sobreI~ de
Vistos para TItulares de Passaportes Nacionais Válidos, celebrado em BrasilIa.

AtenCIosamente,

çJ~
Chefe da Casa Civil

da PreSidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Pnmeu;o Secretáno da Câmara dos Deputados
BBASILIA-PF.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Auto.. PODER EXECUTIVO

Relato.. Deputado DE VELASCO

I· RELATÓRIO

Nos termos do artigo 49, I, da ConstitUição Federal, o

Exmo Sr. Presidente da República submete a consideração do Congresso

N8CIOnal o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e

o Governo de Israel sobre Isenção de Vistos para Titulares de Pa!lll8portes

NllCKJnBlS Vabdos, celebrado em Braslba, em 1" de setembro de 1999

O Acordo que ora aprecl8mOll tem como obJettvo facilitar os

procedimentos de viagem entre BraSil e Israel permrtlndo que os portadores de

passaportes nllCKlnalS válidos de cada um dos dOIS par;'• possa entrar no
terntóno da outra Parte para fins de tunsmo ou de negÓCI . para permanência

até 90 dias, sem neceSSidade de obtenção prévl8 de Vistos

As Partes estabelecem que nenhurf18 das diSPOSiçõeS

contidas no presente Acordo Isentara seus naCIonaiS da neceSSIdade de observar

as respectivas leIS e regulamentos relatiVOS a entrada e reSidênCIa de

estrangeiros e a sua partiCipaçãO em atiVidades remuneradas Fica disposto

ainda que qualquer modificação nas condições de entrade, parmanênCla ou sarda

de naCionaiS da outra Parte devem ser Informada prontamente ao outro PaIs

O Acordo sobre Isenção de Vistos vIgorara por prazo

Ilimitado. a menos que uma das Partes o denunCie

É o relatono

11· VOTO DO RELATOR

Com a assinatura do presente Acordo sobre Isenção de

Vistos, BraSil e Israel pretendem faCIlitar o intercâmbiO comerciai e turistJco entre

os dOIS paises "estreitando ainda mais os laços de amizade que datam da

cnação do Estado de Israel", como sabenta o Exmo Sr MInistro das Relações

Extenores, na expoSição de motivos que acompanha a Mensagem em eplgrafe

Os acordos bilateraiS para a Isenção de VistOS tomam·se,

hOje, um Instrumento Importante para vlebtlIzar a velOCIdade alcançada pelo

murldo dos negÓCIos na contemporanetdade e para acompanhar o fenômeno do

tunsmo, um dos setores económlcos que mais crescem em todo mundo A

InlClattva dlplomatrca ora em apreço reflete a maior abertura do Pais para o

mundo extenor

Com o presente Acordo, BraSil e Israel demonstram a

determinação política de IntenSificar seu relaCionamento bilateral Os laços entre

os dOIS palSBS remontam a cneção do Estado de Israel, apoiada pelo Brasil MS,

Nações Unidas, e persIstIram pelo estabelecImento de relações dlplomá~

continuas desde então ConSistiU tambem um fator de aprd,mação reciproca a

eXistênCIa. em nosso Pais de uma expressiva comunidade Judaica

A Isenção de ViStOS permrtlra um salto de qualidade na

relação bilateral Brasll·lsrael constltUIrfdo uma IniCiativa diplomática oportuna e

adequada aos novos tempos de Intensificação dos fluxos de pessoas atraves das

fronteiras naCIOnaiS, fenômeno que propicia um maior conhecimento da nca
diversidade cultural que caractenza a Vida humana

Em VISta do exposto voto pela APROVAÇÃO do texto do

Acordo entre o Governo da República Federativa do BraSil e o Governo de Israel

sobre Isenção de Vistos para Titulares oe Passaportes NaCionaiS Validos,

celebrado em Brasília, em 1" de setembro de 1999 nos termos do anexo projeto

de decreto legislatiVO

De

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 2000

(MENSAGEM N" 1871, DE 1999)

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República FederatiVa do BraSIl e O
Governo de Israel sobre Isenção de Vistos
para Titulares da Passaportes NaCIOnaiS
Válidos, calebrado em Bras/lia em 1" de
setembro de 1999

O Congresso NaCional decreta

Art 1" Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da

RepúblICa Federabva do BraSil e o Governo de Israel sobre Isenção de Vistos

para Titulares de Passaportes NaCionais Válidos. celebrado em BrasllIa. em 1" de
setembro de 1999

Parágrafo unlCO Ficam SUjeitos à aprovação do Congresso NaCional
quaiSQuer atos que possam resultar em reVisão do refendo Acordo. bem como

quaisquer ajustes complementares que, nos termos do InCISO I do art 49 da

ConstitUIção Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao

patnmónlO n8ClOnal

Art2"

Depl rtf>l""'-lDF'V

11I • PARECER DA COMISSÃO

A ComiSSão de Relações Extenores e de Defesa
NaCional, em reunião ordlnána realizada hOje, OpinoU, unannnamente, pela
aprovaçAo cú M8nugem n" 1,871/99, do Poder ExllCutivo, nos termos do
Pl'lljeto de Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator,
Deputedo De Velasco

Estiveram presentes os Senhores Deputados
AntOniO Carlos Pannunzlo - Presidente, Amon Bezerra, Synval Guazzelli e Paulo
Delgado • Vice-PreSidentes, Aroldo Cedraz, Átila Lins, CláudiO C8jado,
FranCISCO Rodrigues, Leur Lomanto, Ricardo R.que, Werner Wanderer, Abelardo
Luplon, Bonifácio de Andrada, ClÓVIS VOlp" Coronel GarCia, José Teles, LUIZ
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Carlos Heuly, Paulo Kobayashl, VICente Caropreso, Alberto Fraga, Damião
Feliclano, Edison Andnno, Elclone Barbalho, Gesslvaldo Isalas, João Herrmann
Neto, Jorge Pinheiro, LUIz Mainardi, Virgílio GUimarães, Waldomlro Fioravante,
Eduardo Jorge, Aldo Rebelo, Cunha Bueno, JaIr Bolsonaro, Paulo Mourão,
Edmar Moreira, José Carlos Elias, Remido Leal, José Thomaz Nonê, Nelva
Moreira, Haroldo Lima, Pedro Valadares, De Velasco e BIspo Wanderval

Sala da Comissão, em 9 de fevereiro de 2000

PROJETO DE LEI N° 4.257-8, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM nO 336/98

Altem a Lei nO 6305, de 15 de dezembro de '975, que "inStitUi a classificação de produtos
vegetais, subprodutos e reslduos de valor econômIco e da outras providências", tendo
pareceres da Comissão de Defesa do ConsumIdor, Melo AmbIente e Mlnonas. pela aprovação
deste e pela aprovação parcial das emendas de nOs ,. 2. 3 e 4/99. apresentadas na
Comissão, com substitutivo (relator Dep LUCIANO PIZZATTO), e da Comissão de Agncultura
e Polltlca Rural. pela aprovação deste. com substitutivo pela aprovação parc,al da emenda nO
3, apresentada em Plenário, com adoção parcial do Substltutlvo da Comissão de Defesa do
Consumidor. Melo AmbIente e Mlnonas. e pela rejeição das emendas de nOs 1, 2 e 4
apresentadas em Plenano, contm os votos dos Deputados Geraldo Simões. João Grandão.
LUCI Cholnackl, Valdir Ganzer, Valdeclr Oliveira e Welhngton Dias (relator Dep XICO
GRAZIANO) Pendente de pareceres das ComIssões de Economia, Indústna e ComercIo e de
ConstItuIção e JustIça e de Redação a e~te e as emendas apresentadas em Plenáno

(ÀS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS, DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL, E DE
CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA EDE REOAÇÃO (ART 54) - ART 24.11)

SUMÁRIO

- Projeto 'mclal
- Na Comissão de Defesa do Consumidor, MeiO Ambiente e MJnonas

• termo de recebimento de emendas - 1998
• emendas apresentadas na Comissão (4)
• termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
• parecer do Relator
• SUbStitUtiVO ofereCido pelo Relator
• parecer da ComIssão
• subslitutlvo adotado pela Comissão

111 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO (4)
IV - Na Comissão de Agncultura e POlítica Rural

• parecer do Relator
• SUbStitUtiVO ofereCido pelo Relator
• parecer da Comissão
• substlt~liVo adotado pela Comissão

O--:cõN6RESSO l'ACIONAL decrela.

Art 1~ O 3rt 12• o paragrafo UDICO do 3rt 3'2 e o 3rt 6Q da LeI nl!. 6305. de j5
dezembro de 1975, passam a V1gorar com 3. segwnte redação

..Art l~

§ 311 A classIficação de que trata este artIgo so e compulsona na compra. e venda de
estoques pubbcos

Art. 3'

Pa.ra.grafo unlCO Os servtços de que trata este arogo poderão tambem ser executados
por empresas pnvadas. sufiCIentemente desenvolVidas e capacnadas para a plena reahzaçào
da tarefu..

Art 6" Os semços de classúica.ç:ão de que trata esta Lei, quando prestado~ na fonna
do caput do ar! 32~ serão retnbwdos pelo regune de preços pubbcos, cabendo ao :MUl1stro
de ESllldo da Agncultura e do Abastecunento lixar os valores de custeIO ..

An 211 Esta. Lei entra em Vigor na data de sua. pubbcação

Brasiha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDeS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da OrganIzação Dos Poderes

CAPÍTVLOI
Do Poder LegIslativo

SEçAo VlIl
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO I1I
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do
Senado Federal ou do Congresso Nacional. ao Presidente da
República. ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores. ao
Procurador-G~ral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
prevIstos nesta Constituição,

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

1- lixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:

a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) orgaruzação administrativa e judiciária. matéria tributária e
orçamentária.. serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

, "c) sen:idores públicos da União e Temtónos, seu regime
Jundlco. provImento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de mIlitares para a inatIVIdade:

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
da ~nião. bem como normas gerais para a organização do Ministério
PúblIco e da Defensoria Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios:

e) criação. estruturação e atnbulções dos Ministérios e órl!ãos
da administração pública. -

§ 2° • A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscnto por. no minimo.
um por cento do eleitorado nacional. distribuído pelo menos por cinco
Estados. c.om...n.ão menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles. I

.......................o·..••••••••••••••••••••••.. •••••• u .

................................................................................................................
LEI N° 6.305. DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975

INSTITUI '\ CLASSIFICAÇAo DE
PRODUTOS VEGETAIS.
SUBPRODUTOS E RESÍDUOS DE
VALOR ECONÔMICO. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Fica Instituida. em todo o território nacional, a
classificação dos produtos vegetaIs. dos subprodutos e resíduos
de valor econômico. destinados à comercialização interna.

§ 10 - A classificação constitui serviço auxiliar da
comercialização. submetida à Coordenação-Geral do Ministério
da Agricultura.
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§ 2° - o serviço de que trata este artigo fica sl\Jello à
org1lllizaç!o norttllltiva, à supervísio técnica e a tiscalização
específica do órglo competente do Ministério da Agricultura.

Registramos que este prOjeto de 1~1 atenac a recomcndaçio da Cim&ra de Comerem
Extenor Na veraade. a obngatonedade de cwsuicaçio de prodlltos vegews consUtulu~5eem ônus
anlfici&1 e desnccessano. tratando~se de maJ.s um componente ao chamado "CUSto BruLl'\ que rettra
acompetltlVJdadt do produto bruJleJrO

Rasp!ltosamenle.

Art. 3° - O Poder Executivo podem celebrar convênios com
os Estados. os Territórios, o Distrito Federal e outras entidades
públicas, para a execução dos serviços de classificação.

Parágrafo único. Os serviços de que trata este anlgo
poderlio também ser executados por entidades privadas.
suficientemente desenvolvidas e capacitadas para a plena
reaJizaçio da tarefa, mediante contrato com o Ministério da
Agricultura. desde que nio haja convênio com a respectiva
Unidade da Federzçio.

An. 6° - (Revogado pelo Decreto-Lei número 1.899, de
2111211981).

I\M'<U li r'(pn"'Il:~in til' Mullvo, In!l'1lIlltu"'h lIal tio \1uu\tcllu d.1 rillcndn c do Mlltl'4hmn til
AgncuhuraedoAbU1eclmentOn~142 c.I~ 13/3 t!tJYH

1 Síntese do problema Oll d.3 l;ltuaç50 que reclnh'la provldêncllS
A h.1 n'l Ó 305. de IS de de/emlll" dc 11175, lI"IIIUI O munopoho e a obny.atonedade áe

- c~ produtos vegetalS. o que Impõe' ônus desnecessano p&I1 os p&mep&ntts do
mercado produtor c consumIdor agncoha.. sem contnpl.mda equIValente na prmaçio do len1ço
Trata-H de procllChmento mcompauvel COm a realidade atual do pllS t! com o processo ae
desregulamentlÇlo da economIa

2 Soluções e prOYldênClU canudas no ato nonnauvo ou na medtda proposta
O projeto de lei proposto ehmma o ônus compulsono dI. clUJIfi.caçio de produto. Vt:setJis pari I.

cotnefCll1lzaçio pnvad& e, ao mesmo tempo, acaba com °monopolío do setVlço, lO permitir su,
exeeuç10 por empttsU pnvadas

CUIlO.
A m..bda nio Implicara despe.. de e'pocle alguma

MENSAGEM NO 336, DE 13 DE MARÇO DE 11S8, DO PODER EXECUTIVO

" Razões que jUIli1icam a "'lIênei.
Trata-se de ehrrunar eX1Hencla burocflllca e onerosa para 05 produtores e consumidortS de
produtos vqetlJs, ao mesmo tempo em que ehnuna o monopoUo no SetVlço de eJauifiClçio
veaeraI no paa A urgÔllel1 da medldl decorre do fito de que a colhe"a da ull1. 97/1l1 Ji iSa por
llllCW'~H e OI produtores de sOJa, especialmente, reclamam desse fator mtcrvencionim q~qn....
o "CUStO Bras1I't

Nos 'e<DlOI do ll'lIBO 61 da COIlftIlUI.9iO Feda<aI. subm..o a _ deliboaçIo de
V.... Ex<eUnow, l<OlIIpIllbIdo de Expooiçio c!f>Moa_ doi SODhores Mi1lIJlrOI de _ da

FUOllda e da Aarioultura e do Abllleclmelllo, o leo<lO do proJ..o deI.. que "Altm a Let rf 6 305.

de 15 de dezembro de 1975. que ._ a claulAcoçio de produto. vegetaIS. subproduto. e
readuos de VJJor econôrmco. e da outras prmidinaas"

Imp&Cto sobre o mt10 amblcnte

Nio havera Impacto soore o rnt:la ambll~nte

SlOteSe ao parecer do orgia pubhco
Sob os aspectos de constltuclonalldaat. Junall.ll,.,ade e t~mcas legislativas e de real.Çio :'!,:mnlUloa.
nada obsta, relativamente aos dOIS Dnr;~:ros 1t50ecros. 20 proJeto de let proposto QullltO 10
aspccto de (aona., atendidos os alustes recomendados o presente prOjeto estara em conolç6es ae
ser encarmnhado a Cua Clvd da PreSidêncIa da RepubhcL

o\VI'O n' 36\ .. 5UPARlC. C.vtl

Em 13 de marçodelim

Senhor Pnmelto Secrl:WlO,

~L~._'

Bmili.. \3 de março de 1998 EncaIlllnho a essa Secretana ~lensagem do Excelenll".mo SODhor Prettdtllte da

Repubhea relattva a proJetO de le. que .. '\11m a Lei li- 6 305. de 15 de dezembro de 1975, que
"mllrtu. a eIuatficaçlo de pro<il1lO' veg...... subproduto. e renduo. de valor econômico. e da
outraS DrOVld&cJu"

AtenCIosamente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, solicito a V. Exa.
seja concedido novo despacho ao Projeto de Lei nO 4 257198 - do

c::::..c-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civ.t1
da PreSloêncla da RepubhCl

Brasília, 16 de abril de 1998.

I(\'(JO O dcsplcho ,pOIlo 10 PL o' 4.257198. p:\(I inclwr 3
CIlCMAM que deverá ser OUVIda 1Illo' da CElC Oficie·,e i
COIIIisslo Rllqucrente c, ,pó" publiqnc.se. C. ;/.bill

~ID~

Df. TP nO 65/98

Além disto. prevê ::l. poStl1bdidade de enullda. da IniCiativa pnvada na prestaçio dos
set"V1Ç'OS em questAo. ma apenas nos Esrados onde nAo houver sldo fotm.:llízado convênto com .:l

retpeeIiva urudade da FederaçAo. ou seja, (,. ....11 as aecretanu eltadUI.IS de agncultura.

A reieridanorrna legal, no seu art I!, § 21, estabelece um monopoho C$W&l. quando
dN:mina que "o semço de que trata este artigo ficl suJetto a orll;lntzaÇlo nonnauva, & superv1s1o
tOCltial e a fitcalizaçAo especifiCA do órglta competente do Minilteno da Agncu!tura" À,. prrstaçio
deut Itr/iÇO Ié dcl~~lld.l .103i c!l:wdullo. 1crruónoll1. UllIolfllU 1\,'th:roll c oulnlS entJl1.tdc. publll..~,
através de convêmos celebradDs com .n retenda Pasta, nos termos estabeleCIdos no amgo 3' da
c"oda le••

exeelenussimo Senhor Pres.denle da Repúbhca,

Submetemos a consldcmçao de 'Vossa Excelênc1& prOjeto de leI, por mtenncdl0 do
qual te pretende alterar àlspollUVOS da Lei n! 6 305. de IS de dezembro de 1975. que "jn.mnu a
c.lutificaçlo de produtos vegetais, subprodutos e resíduol de valor econônuco. t' lU outras
providbow"

Há but:U1te tempo, os produtores e empresas que: atuam no setor rcdamam da
qul~ doi Ser'V1ÇOS prestados co de sua obrigatOriedade, sob o ar;umento de que, na maioria dOI
Esudos da Federaç:ao. Slia IlUiuficlentes e de ccnfiablhdade dUVidosa. Alem diSSO. trata...sc de um
ônus que recai sobre os agentes pnvndo5 mesmo quando as panes contratantes não ouerem recorrer
i classifie&Çio ofiCial ou mesmo ao servtCQ efetuado por terceiros Outro aspecto freqUcntemente
reualtldo e que a prestlc50 d~sse serviço converteu·se em verdadeiro canôno, cUJa receita ~

bUlcamente destinada a nl:Inulenç~o de qWldro dt pe!SOal ligado M secr~t:u1as esadt1aJs.
sustentado pelos :lJncultores e empresas do selor

oprojeto de lei. em ,,"o. ao modlficor o atull e<áglo dos ..tv1ÇOS de elaulficaçlo
de produtos 'VeJCWs, pot!ubdll1 que as entidades existenW contln,uem atuando ,ao lado de
empr:ew pn\oadu c.pacatadu para tal, ora autónzadas a prc$ta..lo, O Mmisreno da Aarlcu1tura e
do Abutec:u"enlD eontmUlriI. fonnulAr e divulJlll' os podnl<s oficiaIS para efeilo de cJ...lficaçilo.
Ademais, o projeto também penDltlria ao produtor ou comerctm.te, na compra e venda de estoques
póblicos, Q. dispenSA dI: CI3SSlficaçAo efetUAda por tercelroJ se asJlm aprouver âs partes contt'l.tantes

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERlAL NO 1421MFiMA, DE 13 DE MARÇO DE 1Bll8,
DOS SR.\l. MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DA AGRICULTURA
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Poder Executivo· que "altera a Lei 6.305, de 15 de dezembro de
1975 que 'inslitui a classificação de produtos vegetais,
SUbP~odutos e resfduos de valor ee.on~mico', .e dá outras
providências", para inclusão desta Comlssao T~~mca, tendo em
vista tratar de matéria atmente a seu campo temallco.

Atenciosamente,

~...:....

Deputado SILAS BRASILEIRO
Presidente

Excelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.257/98

Nos termos do Ar! 119. ceput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr Presidente da Comlssâo

determinou a abertura e dIvulgação, na Ordem do Dia das ComIssões. de
prazo para recebImento de emendas (5 sessõesl. no penado de 05/06/98 a
19/06/98 Findo o prazo, não toram recebidas emendas

Sala da Comissão, em 22 de Junho de 1998

~
\! -\.N''-
IV -

AuremUon Ar I na de~Ida
sej~tarto \

EMENDAN"
i / S~

CLASSIFICAÇAO- . -
PROJETO DE LEI N' I(l SUPRESSIVA (xl SUSSTTTlJTlVA

()AGtUTINATIVA ()MO~ACATIVA

4257198 ( )A~A DE ( )

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORlA!l

TEXTOIJUSTIFICAÇAO
EMENDA SUBSTITUTIVA

Altera a Lei n' 6.305, de 15 de dezombro
de I 975, que "ill!lItul a classificaçio de
produtos vegetais, subprodutos e restduos
de valor econômico, e dá outras
proVldênc'....

oCONGRESSO NACIONAL decretJl:

Art. 1° - O art 1111
, o art.. 3° e seu paragrafo uruco, o an. 4°, o art. 6° e o an.. 8& da lei

n,' 6 305, de 15 de dezembro de 1.975, passam a vigom tom a segumte redaçio

Art. I'· É obrigatono, em lodo temtono naclOrml, a classlficaçio dos
produtos vegetais e seus subprodutos, inclUSIve aqueles denvados de processos de
beneficiamenlo nu lJ'InJfonnaçio fisicos e, ou químtcos. destinados ao COllJUDlO, a
illlluslnabzaçio e a cometC1alitação para o mercado Interno

Ar! 3' - O Mnisterio da Agncultura e do Abutecunento, mediame
credenc,..,ento, penmtrra, a toda e qualquer empresa agnco1a. comerc,aI, mduJtnal,
embaladora ou procesaadora de produtos vegeta1s. seus subprodutos e teSlduos de valo
econàmico, inclUSIve cooperativas, certificar a qualIdade dos seus produtos, desde que
devidamente atestado pelo seu responsavel técnico (RTJ, responsabilizando-se, neue caso,
pela fiel identlficaçio e especúicações de qualidade dos me.mos, confonne procedunentos
CXIgênClas contidas em regulamemo

§ I'· A prestaçio de .erVlços de clasSlficaçio nos Porto., Aeroporto.
P05lOS de Fronreuas, bem como para tOl'COl1'Os é prerrogativa do Mimstério da Agricultura e
do Abasrecunento, podendo ser delegada mediante Ocredem:'amenlo'

I • Dos Estado. e do DistrIto Federal. desde que devidamente habilitada.
e capacitados conforme procedimemos e OXIgênc:l" conndas em regulamento;

lI. Das condades e empresas públicas e pnvadas deVidamente habl111adas
e capacItadas conforme proeed1mentos e mgências contidas em regulamento.

Art. 4' - Fica mstituído, no Ministério da AgricuJtun e do Abutecunenro, o
Cadastro GetaI de CllSJIficaçio, destinado 10 registro de pessoas fisicas ou juridieu, de
dJreno público e pnvado, envolvidas no processo de classificaçio ou de cotner'Cl&1i22çio
produto. vegetais padromzados, palJ. fins de controle e fiscaliDçio

Ar! 6', Os serVIçoS de clusificaçio, quando executados por etedeIlciameuto
na fonoa de pmgmfo I', do artigo 3', seria retribuidos pelo regime de taxa de clusificaçio
e reclas.jficaçio, CUJOS valores nio podOlfo exceder a 12 tJFIR. por tonelada ou ftaçio e 24
tJFIR. por tonelada ou fraçio, respectivamente, cabendo ao Ministério da Agncullura e do
Abastecimento fixar os respectivos valores, bem como a funos, o prazo de arrecadaçio e
uliIizaçio

Art. 8' • Sem rr~Jwzos das responsabilidades ciVIl e penaI cabíveis,
JDJhngCncia as dJspoSIções contidas nesta Lei sujeita .. pessoas fisicas ou ,JUrídicas,
direito publico ou pnvado, refendas no artigo 4', .. seguintes sanções, iJ01ada ou
cumulativamente, conforme se dispuser em portaria do Ministerio de Estado da Agricullura e
do Abastecimento.

a) Advenênciaa;
b) Multa de até RS 500 000,00 (qwnhento'!DI1 rem),

--'---crsuspensio da coJllOl'Cl&1iDçio do produto,
d) Apreemio do produto;
e) Ccndenaçio do produto.
f) Intenhçio do estabelecimento;
g) Suspensão do teg1SIlO, e
h) eassaçio ou cancelamemo do registro;

Art. 2'· A 1IIClusão do paragrafo único no m 2', que terá a seguinte redaçio:

Pmgrafo Único. O. padrões oficia.. de qualidade de que tr1Ita este litigo,
seria estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e do Abastecinlento e tcriO cumprimento
obngatorio

Ar! 3' • A exclusão do paragrafo 2°, do an. 6' e o an 7'. da Lei 6 305, de 15
de dezembro de 1975

Ar! 4' • O Poder Execuuvo baixara, dentro de 90 (noventa) dias. o
regul..,enlo da presente Lei

JUSTIFICATIVA

::' A padronizaçio oficial da qualidade na comerciallZlÇio de produtos agricolu é
lll11IldIalmeme OXIgl<la. nbJetivando o estabelOCJmentO de critério. de 'deouficaçio dos
quesitos que o. caracterizam it1ltIllSCCS e extnnsecamente, o que se faz através do-ptoeouo
denominado de classificação de produtos.

A proposta contida no PL 4257/98, elimina a obrigatonedade de classIficar o produto
no ato da comercia1ização, excetuJndo-se as transações com estoques do governo

':\%' "'<...~ ...
I Sem a obngatoriedade de c1assIficar, nió há porque existtr padrões oficiu, que ....

caso, serviria somente para referênCIa comercial. I O padrio oficial deve semr pm submet
os agerttes do comércio .. normas de preservação da qua1Jdade I<lll1spensi.veis para
resguardar os consuntidores que nio chspõem de meios técmcos e laboll/Onaís pua _ fim.

J) AD restabelecer a obrigatoriedade de cl....ficar, a presente emenda possibilita o ato
fiscalizador, ellerCÍCIO do poder de poliCIa, Inerente às funções do poder pUblico. NIo sendo
obrigatória, a classificação nio estara sujertaa fiscalizaçio

- A ;menda penmte ainda, atender • relvindicaçio do setor privado, mamfestada no
documento que relaciona os pedidos do Fórum NlCtOnaí da AgncuJl1rtI, encamtD1tado

celentíssimo Senhor !'residente di.República e diw1gado na imptertsa, que,e - qIl.f!ra
/0 da clamficaçlJo dJl protisJlJJs. A preseote proposta poulbilita ao próprio dono.

mercadoria se responsabilizar pela qualidade, bastando para tanto, POSSUIf técnico
credenciado pelo MInisten,o da Agricultura e do Abastecunento.

O mtema de cenificação da qualidade através da Responsabilidade Téénica e
UlI1tzado na linha de comercJa1lUÇio de produtos fàrmacêutico., bebidas, insumos
agropecuários. etc •

Para os proprietarios de produtos SUjeitos as normas impostas, que nio~
lIWller equipe propria de classificadores e responsavel tecDico. os setV1ÇOS"

dispombilizados ditmmente pelo Ministéno da Agricultura e do AbasteClme..to, ,ou por
OIltidade pública ou pnvada, com delegaçio de competCnCla, ObedOClda arca geografica,
habilrtaçio por produto ou grupo de produtos.
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I
Desta forma, 10 adquinr dett:munado produto, a exemplo do arroz "-ficiado'~

comumidor terá a quabdade mfonnada na emb&lagem, de acordo com o padrio oficial
Asatm procedendo, fica o COI1lOfCIante SUJOItO ao 110 fiJcaltzador do MimIlUlO
Asrlcultura e do Abuulcunento

A emenda mantem regulamentada a c1au.ficaçlo de produto, agncolas como ocorro
no.s grandes pllIJOS produ!:<ns e ellmma o chamado "Custo Brasil", a partJr da premlll& que
OI grandes volumes de produtos comert:.altzados no m<rcado .nterno, estio coocerttrados nos
setores das COOperallVas, agrotndúJlnas e grandes cerN11atas, organmçõe5 _ que......_·-·-~-rl~J

- I __ lIOOllOI de quoücIadc • podrõe& pors produtos de otlll"'" vepl1ll e
1Ubpro<Iuros. ~ da _ de..,.,.. ou podlõoI f<dcnl5.

IL ~__ aos esube1ecIdos pdo Mou.mo

Agncultma • do...-opora quah1icaçio do produtos de ongem voglll&! ..... sui>p<ocIIlIos,
I<lldo vededs.-.~ resttlçio 00 eo<n«ao lIltOfOIl>dusI em funçio _ porimelroI.

Ar!. 5' • EIlllIa -.. em VIgor DO prazo de 90 (nov_J d1II, c:ooado& de sua pubIIcaçio,
dentro do auallCD~IIMrK'n1'JItÚIrAr!. 6". Rov_ as ddpoaçõe< em COOlrino o , em especW. a La u' 6305, de 15l

de 1975

Sala daC_. em 2S de -.o do 1999

/

AIIIllNATURA
JUSTIFICATI VA

o CONGJWIlSO NACIONAL-.

quo • JIlIllficoçio __ llClIIl1IIIdaIl soIlre a _'" _ • a _ llIIla
do !'odor -.o do Oovemo hdo..1 em ............... <>bnpqOes _ ,. 1M

JOsns Raa-. ......... a p<>IIli>lbdode da~ do _ na ex-"> doe
que qooIdicsm li _ ljlnC01as, _ va1or<s aos pmdalos C<lIDIIl ! d...
O __ qlIO lIio _ o lXlIIIse<:ImCII o txm Iabonlónos poro Idlaldiooçio

dos pn>doooo de onpm~ • os Iabprodutos que conoomem

Ssl. da ComISdo. 25 DO msrço de I 999

i=VlS& llDda, p<lIII1Ixh--- CllJaagneuitDra-nio.-proscoe, dor """"~a _ da ..._ de e1-.ficaçio ofiClS1. Re!OVllltelllDda OWI, o que OI Escodoo _ o
_ !bailo~ na 0C0Il0Ill1l rogxmaI. poderio lDIIIll:r OI m-uamos otí<:iaIs

clusúicaçào sem preJUl70 do exC'fClCI0 do poder de pobeta md1spensavel para d1scJp1mameDtJ do_=0

AIlO HERlIH PARClAHELLD I"" IPR II 011 04

p~ ÍIIlICO • A ca.ficaçio de que trm. ..... Irllgo fica suJo"a a normat!ZIÇIo o'
podmlllDÇio do """'-'o claAgncultura e do~

Art 2" • A eLtssúicoçõo d< produtos de _ v"ll.... o seus subproduIos, _ 00
<:<lll:lOrCIO _ o lntOmO, sera execuI&da pdos E_ e pdD DtstnlO Federal, por sua
~ ou JD<bma ou, se UCIIIl o pmmar • IqWaçio da tmldode fedoncnoa, por
quauqua-pesooISliswos ou,)Utldtas de dtR:IIo priVllclo

J'arisnío ÚDICO' A ea<Cllçio dos 5OrVlÇOl de clsaúicaçIo por _ fisIeas ou jllrid&cos
rmo pnvado dtpenders de pn!V10 l'OJl1stro no "'Pu~ da_vsumdode fedentnL

I\rt. 3°· Compac 001 Escodoo o00 DuInro FodcraI no iolbl1O dos _vos__

EMENDAN° ~

ri I~
CLASSIFICAÇAO

PRDJETO DE LEI NO ( ) SUPRESSIVA ( x) SUBSTllUT1VA
( ) AGlUTINATlVA () MODIFICATIVA

4257198 ( ) ADITIVA DE ( l

I

TEXI'ClIJUSTlACAÇAO

EMENDA SUBS1TI'Ul1VA

A1tm a Let n.° 6 305, de 15 de deoembro
de I 975. que "1II5trtW a c1usúicaçlo de
~ vesetais, sub~ e
de valor econlmuco, e dá nutru
prov1llêncw"

F;SAo DE DEI'BA DO CONSUMIDOR, MEIO AMIIIEIITI! I! MINORIAS

USO EXCWSIVO DA COMISSÃO

EMENDAN"j

O:;I'~

I ~oOEw~4257198 II

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

A Emendâ obJeá;"-;;W: a plena pnvat1ZlÇ1o de uma atMd&de como a de c1usdicaçio de produtos
eaews, cuJo dlmitf1SÕeS pubhca e SOCIal unpresemdem de controle estatal

SUpnma-u ia IrI. l' ckl PL n'" 257/118, IlSropolll da Plrjgrafo unleO'O Irt 3' di Lei n' 6 30SnS

Emtnda SupreftlYll

ICOMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMlOOA: MEIO AMeIENTE E MINORIAS

Jusbticllçio

'--' ASSINATURA-

r·.....,..a~ decla<Uicaçiodos~de_ vegetal e.....~
ao IDCIrCIdo extano e mu:mo,

IV· embdoocr~ _ ... pd& lII1i:mIi=a da 1<Fdaçio de~ de
de _ veptIi sobprocIur<>~ _ ~ da taplJOSSblhdade om1 • peuI

...... lXlCI1ôolle_•

1l· prtlIDlMl"o_e~ocu..... _a_
.,__ou)llridlOM de dftl10 pnvado, qlIO """"""'" servlÇOl d. cIauiJico9Io

quo, por C<lOlta própria ou como -....mín...-. preporllIJI, d,stnbulm. trw:toporUIm,
em, n:ba\efiClIm, indala'llIiam, 81r.n.:.n. prawm,~. embaJllIII c~
~l e .... BUbpmdmoI dcmnadoIlIO rnetado axIIInKl 00. intmto.

.)~
b) Mults de: ... K$ SOO 000,00 (lJWI'b<oItOo mil -l. ~umvel peJa vanoçioUFIR, 00 OUUO _de SllIah>sçio00_que _ .....__

C) SUIpCIIIiO de COll>II:OIa1Iaç
d) Aproa>sóo do produto
C) Coodenaçào do procIlIlO
f) Jmmhçiodocabd"""MmO.
g)S~ do rqiauo
b)C-">oo_sodo_.

V • -... llODDU de lia>closumoolO pora OI CIllIbeI_ quo se docIiqMn li

refendM DO lIlCÍIO fi,
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Na forma presente na Lel., abre-se a. posSlblhdade para que empre!;2.5 pnvadas panlclpem de!:~

SCrYlços. sem entretanto, abdlcar·se do poder regulador do setor publtco. como asStm pretende o
projeto

AsSIm, em defesa do tnleJe5C publIco, entendemos que deve permanecer ao redação presente na. atual
legtslação

Sala da Comissão

/ f, I
--:/"'1

, I

l

EMENDAN' I
oi"'3~

uso EXCLUSIVO DA COMISSÃO

PROJETO IJE LEi N" 4 257/98

ICOMISSÃO DE DEFESA 00 CONSUMlOOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

~IPT MS QL-lQ1

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

SUP~il!Ido.rt..1", do PL n'" 4257J98 o§3"que propõe alteração ao an l°. da lei nO 6 305, de 15/12175

JUst1fiCJçio

o texto anglnal rutnnge a obngatonecl.da dos 5I!MÇQS de classificação de produtos vegetais somente •• Opar.lç6H

rel'Clon.das com os estoques publrcos

Essa reduÇl1io da .b-rangénCl:il dos seMÇOS, expõe fortemente a populaçio as açô&s de setores lnl!lcrupulosoS qUI atuam

na comel'Çlah:zaçf;a .grfcola os quaIs poderia c'er!ar produtos IlbalXa das padrOes ilIdequlIdas, que ImpllClrto em nseo iI:

aude dos ~nsumldOftSe 11 economia popular

F'arbrrto, ao propar a suplHsio do dIspositivo tom rflfer'noa, a Emenda VIA defender os Interesses dos con&WTIldores e

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.257/98

Nos termos do Ar!. 119, caput. I, do Regimento
Interno da Câmara dos OeoUlados, o Sr PreSidente da Comissão
determinou a abertura e divulgação, la Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 23/03199 a
29103199 Findo o prazo, foram recebidas 04 (quatro) emendas

Sala da Comissão, em 29 de março de 1999.

J~
1_.

Auremlton a e Almeida
Secrelá o

1- RELATÓRIO

Trala-se de Projeto de Lei enViado pelo Poder ExecutiVO, que,' alterando a
Lei rf' 63051 75. pretende eliminar a obn9atonedade de claSSificação de produtos
vegetais destinados à comerCialização Intema no âmbito da Imelatlva pnvada,' bem como
permlbr que empresas pnvadas parnclpem livremente do mercado de prestação de
serviço!,de classmcação de produtos vegetaiS, além de determinar que esses serviços
sejam prestados a enlidades do setor público, que ficam sUjeitos a preçosipúblicos a
serem estabeleCidos pelo MlnIsténo da Agncuttura e do AbasteCImento '

Na ExpoSiçãO de Mobvos Intermlmstenal NO 142, anexa a ProROSlção em
foco, os Senhores Ministros de Estado da Fazenda e da Agrtcultura e do Aba'steClmento
argumentam que "há bastante tempo, os produtores e empresas que atuam no setor
reclamam da qualidade dos SBMçoS prestados e de sua obngatonedade, sob o
argumento de que, na malOna dos Estados da Federação, são msufiGlehtes e de
confiabllKiade dUVIdosa Além diSSO, trata-se de um "nus que recai sobre OS agentes
pnva~os .• maiS adiante, esclarece, '0 projeto ele lei, em anexo, ao modificar o atual
estágiO dos servIÇOs de classdicaçi!lo de produtos vegetais, pasS/bllda que as entxfades
eXistentes continuem atuando ao lado de empresas pnvadas capactladas para tal. ora
autonzadas a prestá-los O Mmlsténo da Agncultura e do AbasteCImento conbnuana a
fomrular e divulgar os padttíes ofiCiaiS para efetlo de classificação AdemaiS, o projeto
também penmbna ao produtor ou comeTCIante, na compra e venda de estoques públiCOS
~:::~;:s .de clasSIficação efetuada por tercellOs se assim aprouver às peite;

A proposição em epígrafe recebeu quatro emendas, sendo duas
substrtutlvas, uma do Dep LUIZ Blllencourt, que fOI aproveitada parCIalmente, destacando
se a obngatonedade da c1assmeação e sua execução pelo setor pnvado e outra do Oep
Hermes Parclanello bem como duas supresslvas do Oep Ben-Hur Ferreira

11- VOTO DO RELATOR.

Na proposição em questão, o Parágrafo 3' do artigo l' da LeI nO 6 305175,
passa a vigorar com a segUinte redação "a claSSificação de que trata este aihgo só é
compulsóna (gola nosso) na compra e venda de estoques publIcos'. -Portanto, nas
relações comerCiaiS onde o Estado está envolVido, permanece a obngatonedade da
classificação para a compra e venda dos produtos vegetais, sendo dispensada em todos
os outros casos

Compreendemos que, sem a obngalonedade de classmear todo o; UnIverso
da produção vegetal braSileira, não hà porque eXistir padrões ofiCIaiS. ainda que, neste
easo, servindo somente como referênCIa comerciaI. '

A eXigênCia de um padrão ofiCIai de qualidade é mundialmente eXigida,
objetivando o estabeleCImento de cnténos Uniformes na Idenllficação dos quesltds que os
caractenzam, Intrínseca e extnnsecamente, na comercialização de produtos agrícolas e
seus denvados e subprodutos, o que se faz através da abVldada de elassmeação 'de lodos
os produtos ',

Por esta razão, somos contrános ao disposto no parágrafo 3° do Ar!. l'
como apresentado pelo Poder ExecutiVO, pOIS, se o mesmo fosse mantido, não sena
possível eXIgir que os produtos vegetais, quando colocados no mercado para ,consumo,
tIVessem a obngatonedade de se estampar a Sua Idenbficação quanto as característtcas
flslcas organoléptlcas e fitossanltanas, bem como garantir que o conteúdo do produto
correspanda ao rótulo Tal procedimento contrana a tendênCIa mundIal de proteção do
consumidor, e rebra, desta forma, o direito e a POSSibilidade de o Estado de Inte/VIr com
ação sua fisca1lzadcrano ato comerCiai ou de consumo

Concordamos pal"Clalrnente com a alteração proposta pelo ExecutiVO no
parágrafo ÚniCO do Ar! 3', conSiderando que a classmcação deva ser execUtãdlltambém
pela IniCiativa pnvada Apenas acrescentamos que, para dar maior garantia de qualidade
ao serviço prestado. Julgamos ImpreSCindível que a empresa pnvada seja credenaada e
possua um Responsàvel Técnico, deVIdamente habilitado pelo Mlnlsténo da Agricultura,
SImilar ao que,ocorre na lmha de..comerClallZllção. de produtos. farmacêutiCOS, bebidas,
Insumos agropeQ.lános. etc.

Quer nos parecer que o projeto proposto deve sofrer raformuJaÇão mais
substanCIal, tendo em vista até mesmo o momento de transição econômica ~ue JVlvemos.
com a mudança de enfoque de um modelo Importador para exportador em que a
qualidade é requisito fundamental para a COnqUiSta de mercados Adema.s; o País
também vive um momento novo e especial COm respeito à consClênaa do- consumidor
quanto aos seus d"B1tos e formas de fazé-lo valer e o Estado deve colocar â dispoSição
do CIdadão Instrumentos legaiS e operaCIonaiS que garantam a valênCIa áos seus direitos,
os quais foram completament" aboIJdos na propostlt do govamo ,

Em vista distO, propomos a seguintes alterações na redação da lei nO
6305f75

a) É mantida a obngatonedade da elassmcação dos produtos v8Q81f1ls. para
todos oS produtos, conforme diSCOrrido aCIma, com a finalidade de atender a Lei de

Defesa do Consumidor, Lei n' 8078190 e a Lei de Cnme contra a Ordem T[ibuta~a,
Econõmlca e contra as Relações de Consumo, LeI nO 8 137/89 FIca compulsóna tambem
a classmcação para .eus denvados conforme prevista na Lei Agrícola de n' 8_171/91 e n'
9 712198, de forma que a legislação pertinente adqUira um maIor grau de coeren~a

b) Ao paragrafo 2" da Lei n' 6 305175 fOi acrescentada a obngatonedade de
que a claSSificação seja realizada apenas uma única vez com o objelJvo eVItar cobranças
repetidas pelo mesmo serviço e produto, dimInUindo: destarte, ~s custos 0P'!raCldnals das
empresas e os entraves burocrábcos que o atual sistema Impoe Em funçao do culda~o
que se deve ter com o consumidor, o dlSPOSlbvo só é aplicável nos casos em que estao
asseguradas a preservação da Idenbdade e da quaIJdade do produto

c) FOI alterada a modaIJdade de execução da classmeação de produtos
vegetais prevista no Ar!. 3' da Le. n' 6 305175 e seu parágrafo ÚnICO, ao se; ~brada a
exclUSIVIdade do go,emo na execução desta tarefa e permrtlda a partlclpaçao do setor
pnvado, Inclulndo-se as Cooperativas, Empresas Agrícolas, ComerCiaiS, Industnals,
Embaladoras, Processadoras, o que veiO atender anseios manifestados por vanos
segmentos da socIedade quanto à diminUição de custos, de burocraCIa, de ~bra de
monopólio e ampliação da concorrênCIa e, até mesmo, de responsabllIzação do produtor
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e oometCIante sobre o seu produto colacaclo no mwcadO Como ponto de deetllqUe, fica
ínllítuídoa a figura do RHj:lOIlÚval Técnico por Emprne mlCUtora da 8livIdede cill
c1aslll1icaçAo, VlBlIlldo atlnglf a um ano grau de queI_ do ll8fVlço prell8dO, ..... da
rerponublhzaçio sobre a careç60 doi cerltficadol emrildcl 1110 lIIlIflrfica que, em caeoa
de fraude ou má qualldede do HilVlço, oR~ Tic...oo a a EmprHlll'8lpClllderlo
dlretamenta peloe danei cauIBdoe, al6m das pu...~ admmí_lvea que eawmoa
propondo Para que o MII'lIlIerio da Agncultura poeaa vwlficar se 8& empreeas que ..
propua«em a exercer a a!lVldedll de claslllficaçAo pouuem capactlaçAo t'anica e
humana adaquada 1~J-IBo servrço de c:reder1alamento

~uaão de apIlO8çio de penahdad.. como medida caul8Ia", VIsa
garanlJr ao M,"alimO da AgncuJlool a pIeo8 apll~ dto Iet, aneguranc:to BC conaumldor
que, os produtos cok>cados à COmtll"ClallZ8çio alo lIdequados ao consumo, ou,
Inversamente, quando eles nAo aprllHl'llMlm qualidada adeqUada ser60 rIIll'lldol
Imadletamente do consumo

Quento a Inspeçlo, o as.UI'l!O é tratado na lei rf' 5205 e l'MCllu9!\eS
H~cas, não daV«1do _ trllllda na r8VlBio da 181 6.305 cill que treta 8IIa Prqelo da
Lei

Diante do axposto, manrfesl8mos no..o vote flIvorável ao PI'Oj8lO cI8 Let ri'
4 257196 e ptlrCIalmenta favonivlll às 8I'I18II1des lIpf'888I1IlIdM na Comlssilo, na fama do
Subltl!tJtJvo lInexo

direito pútlttco ou privado, refenda. no artigo "'", à. seguintes oançOe. admllllllralivae,
1101_ ou cumulativamente, conforme oe dlepuaer am portana do Mlnletro da Agnoultura
a do Abaateamanto'

a) lIdvart6ncla,
b) multa da até 1.000 000 UFIR's (hum mllhAo da UFIR'.) ou equivalente
c) suspenelo da comarcllalizaç60 do produto,

- d) lijX'iiiI'IiIO ou condanaçlo das maténaa-pnrnas e produtos;
e) intardlç60 de lII!abaItlc:lmanto,
fJ SIJOIMInllAo de reglllro;
g) cusaçio ou C8IlClIfamento do reglllro

P~ Pnrnetro· A .uspansilo da comercialização do produto, a epraenllAo
e a InterdlÇlio do ll8labeltICImento pocillm S8I' utilizado como medidaS cauteleres no alo
da açAo fi8C8l, na forma a eer aepecificada em pertana de que treta o caput delta llIllgo

Perágrafo Segundo' Cabe ao MInistério da Agncunura e do Abulac1merno
d.-por na forma do pw8grefo antenor S<:lln a dIIohnaçic de produto. apreanci1dca ou
oonden8doll na forma daIIa Ial"

Ar!. 2" O poder ExecutIVO, baooIrá, dentre de 90 (novonta) dia., o raguIan1erlto
da~.L8I

Ar!. 3" Eote L8I entrará em vigor na data de -SUlI publlcaçio, re~ ao
dlspo8lÇOel em contnlrio /

/~

Sala da Comissão, em 28 de out~~ 1999

I
C:::::::~~~,'

DEPUTADO LLlClANO ptz:v.TTO
RElATOR /

Bruilla, 21' de /.0 dal'....,.yí
L c.....!-"

LUCIANO PIZZATTO
RELATORj

SUbstitutivo ao projete da Lei n" 4.2lI715l1

Altera a Lei N" 6 305, de 15 da dezembro de 1975, que
'mstrtur a claslll1icaçilo da produtos vagMalS,
sOOprcdulos a reeíduoc da valor econ6mlco e doi outras
provtd6nclas"

o Congrel8O NlIClonal decreta

Ar! 10 - A L... 6 305, de 15 de dezembro da 1975, puu a VIgorar com a HgI.lInte
redaçAo

"Ar!. 10 SJc obngatér_ em túClO o IemtérJo rIIIClonal, a clasSl1icaçlo dos
produtos vegetais, seus denvadas, ~"'!J suhQrodútos e rMíduos de valer eccnOrrllco,
desllnados à Indullnelizaçlio a à comarualluçio para consumo humano.

Parágrafo Únlr;o - A c1as.lficaçio raferIda no caput deste arogo fica lIUJ8lta à
organlzaçAo normativa, ia .upBrVloio téCnica, à filC8i12aÇlo a ao controle do MlnlSl4Jno da
Agncunura e do AbasteClfTlBnto

_ Art...2!:.Eara-efeJte deota Ler, entenda-ae por claasdicaç60 o ato de cilllamunar
as qualidades IOtnneecaa e extrínsecas da um produto vtlglIlai, com beM em pIldriles
oIia"s, fíSICOS e ou delcnteo, e qual será ....lizaIde em uma Única vez em todo twrit6no
n8Clonal, dasde que o produto mantanha a sua ldantidsde e qualidade

Parágrafo ÚniCO O. padrões cficoalS de que trata este arllQO -.o
eatabelaetdoa pelo Mlrnoténo da Agncult1Xe e do AbsIIecimantc.

Ar!. 3" O Mlnlsténo da Agncultura e de Abastecimento, mec1JlIllle
credenciamento, pennrlirá a toda a qualquer lll1lPI'8U agrícola, COlI1llI'CI8I, indUIInsl,
lllIlbeladora cu proouoadore da prcdutoo vegelets, seus dlll1VlldO$, dos~ il
rasfduos da valor eccn6m1CO, InclUSive cooparaltvu, claudicar seus produtos, daale que
~o pelo seu raeponaável tacrnco , reoponublliDl'lldo-lla, nalla caso, pala fiel
IdantrfJC8çio a eapec!lialçlio de qualidada doa maemos, ou atraVàl da 8I1'IPI*l8e
prelladera. de s.rvrço deVIdamente eredanCIadas , ca1forma proeedimentos .. 1IldQInc:aa.
contJdall em ragu_o

Parágrafo l' O IIlfVlço de aeder1CU1mento da que trata eote arIIgo _à
retnbuído pilo regime da taxa Cl.4Os 08 valores nIo poderio excedar a 10.000 UFIR por
produto a ser habilitado, cabendo ao MmlstérlO da AQncullura e do Abasteetmento fiXar oa
valores, bem como a forma, o prazo de arrecadaç60 e sue ubh2llÇio.

Parágrafo 2" - Os serviçoS Objetos de a1IdencIamsnto, bem come as pealO8ll
flllC81 ou jurídicas neles envolVIdas estJIo sUjeitas à auparvrslo. ao conttoIe e à
fiacallZ1lçAo do Mlnlotáno da Agncultura e do AbaatllClmanto

Art 4" - Fica Instituído, no Mll1loténo da Agncultura e de AbasteCImento, para
fina de controle e ftscallZ8çlio. o Cadastro Gerei da Claudícllçto, destinado ao llIgIlIro da
pe.scas fí.lcas ou jurfdlcas, de dll'8lto públiCO ou pnvado, cradllOOados na forma do

g,rtJgo 3' desta lei

- Ar!. 5' - Os serviço. da claurficaçiio de que treta esta Lei, quando exaeutados
por empresas prestadoras de serviçoS, c:redenc<__ • hatlllrtadae pelo Mirllallino da
Agncultura, serAo retribuídos pelo regime de taxa, cuJOS os valora. não poderio exceder
a 5 UFIR por tonelada ou fração, ClIbando ao Mlntlléno da Fazenda e ao MlrllIljno da
Agncultura e do AbasteCImento fixar os valoree, bem como a forma, o prazo de
arrecadaçlio e sua ubhzaçAo

Art 60
- A classdicaçtlO de produtos vegetal., HU d«ivado., dOll subprodutos e

resíduos de valor econômico poderá ser executada pelOS Estados e pelo Dlotrito Fadaral
medlanta Instrumento legal eopeclfico

Art 7' - sem prejUízo das responsabdidlldes CIVil e penal cabiV81S, a
InfnngànCla ias dllpo8lções conhdes nesta L....UJlllla 8& pessoas fiBicae ou JUl'ídica., da

111· PARECER DA COMISSÃO

A CormsaAc de Defeu do Consumidor, Meio
Ambrente e Mlnonas, em rRumAo ordtllllna realrzada hoje, aprovou, por
unalllmldllcill, o Pl"OJ8lo de Lei n" '" 257198 a parcialmente as emendas de
n"s 1, 2, 3 e 4/99, apresentadas na ComlasAo, com substitutiVO, nos tllflTlOll
do parecer do relll1or, Deputado LUCIano P,zzatlO

Ealiveram presentes 05 senhores Deputados
Luclano Plzzattc a Paulo Banazer, VIce-Presidente., Roneldo Vasconcalloe,
Jorga Tadeu Mudallln, LUIZ BlllencOurt, Ricarte de Frertas, Ben-Hur Femtlra,
Joi15""MlIllI'lo, Régls Cavalcante, Fernando ZUppo, Pallor Valdecl Palva,
Laura Carneiro, M08CIr MlChelatto, Maria Abadia, Duilío Piseneecl'1t e
Femando COrtljll.

Sala da Comissão, em ~s-r outubro de 1999

PROJETO DE LEI N 4.257198
(DO PODER EXECUTIVO)

MSC336/98

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Anera a L... 6.305, de 15 da cillzembro cill
1975, que "InII1tUl a c1assrficaçAo da produtoa
vegetale, subprodutos e reeiduos da valor
econômico, e dá outra. provldêncoa.'

O Congrello NBClOl1al decreta

Art 1" - A Lei 6 305, de 15 de dezembro de 1975, peua a vigorar com a Hg!.lInte
redaç4õ

"Ar! l' SJc obngatónas, em todo o tamtório ",coonal, a claserlicllçio doa
produtOR vegeta.e, .eua danvados, doa .ubprodutos e resíduos de valor eeonOmlco,
dastmedos a Induolnall28Ção a à comerclallZ8ção para consumo humano

Paragrato ÚniCO - A classificação ratenda no caput deste artJgo flC8 sUJeita à
organlzaç4e normstlv8. à .upemsão tecnlca, ia fiscallzaçio e 80 controle do Míntebino da
Agricultura e do Abaatectmento

Ar! 2" Para efetlo daIIa Lat, entend...... por c1assificaçlio o ato da~m....
B8 qualldedllo It\trínaecas e extrlnl5llClls da um produto vegetal, com baoe em padrOes
ofiCIaiS, filllcca e ou dHcntos, a que; 88fá reellZllda em uma única vez em todo ternt6n9'
neclOl181, deade que o produto mantenha a sue idenlrdada e qualidade
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SoliCita seja atnbuído o regime de urgênCia, de acordo com os termos do parágrafo 10 do
artigo 64 da Constltulr.ão Federal, ao projeto de lei que tramita na Cãmara dos Deputados
com o nO 4257, de 1998, que "Altera a Lei nO 6305 de 15 de dezembro de 1975 que
InstituI a claSSificação de produtos vegetaIS, sUbprodut~s e resíduos de valor econõm;co e
dá outras prOVidências", encaminhado ao Congresso NaCional com a Mensagem nO 336 de
13 de março de 1998 '

DInJo-me a Vossas Excelências para soliCItar seja atnbuido o regune de urgência, de

acordo com os termos do paragrafo I' do artigo 64 da ConstitUIção Federal, ao projeto de leI que

tramita na Câmara dos Deputados com o n' 4 257, de 1998, que "Altera a LeI ri' 6305, de 15 de

dezembro de 1975, que "msulUl a classificação de produtos vegetaIS, subprodutos é resíduos de

valor econômico, e dá ol..!.tras proV1dências'\ encammhado ao Congresso NaCIOnal cQm a Mensagem
n' 336, de 13 de março de 1998

Interno, em Virtude de a Comissão de Defesa do Consumidor, MeiO Ambiênte e

Mlnonas não ter se manifestado sobre a matena, no prazo regimental

Defendo o requenmento pela PreSidência, venficou-se, entrementes:

que a Comissão de Defesa do Consumidor, MeiO Ambiente e Mlnonas pronunClou

se sobre O Projeto em apreço, aprovando o parecer favorável do Relator, com

subslitulivo

PRIMEIRA SECRETARIA

RECEBIJO nes~t1"'Sêcr~íarja

Em qVIo~ il:J53Jlioras

~~~~ ~
~-;;: -- poA~

Brasilia, 19 de Jane,ro de 2000

J:~Á

MENSAGEM N° 106, DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

Senhores Membros do Congresso NaCIOnal,

Nesse sentido, reconSidero, excepCionalmente, a deCisão· antenor

profenda nos termos do art 52, § 6°, para manter o despacho imclal. 'co~ p~d"lr

conclusIVO das ComIssões (art 24, 11), conSiderando-se o parecer da Comls~ão-dê

Defesa do Consumidor, MeiO Ambiente e Mlnonas

Publique-se

Em<lP!/,jj f 1999

(DEFIRO PUBLIQUE-SE)

Ar! ao O MInistério da Agncultura e do Abastoomento, mediante
credenCIamento permlhrá a toda e qualquer empresa agrícola, comercIal, Industnal,
embaíadora ou processadora de produtos vegetais, seus denvados, dos subprodutos e
resíduos de valor econõmlco, InclUSive cooperativas, claSSificar seus produtos, desde que

atestado pelo seu responsável téCniCO , responsabilizando-se, nesle caso, pela fiel
identificação e espeCIficação de qualidade dos mesmos, ou através de empresas
prestadoras de serviço deVidamente credenCIadas, confonme procedimentos e eXigênCIas
contidas em regulamento.

Parágrafo UnlCO Os padrões ofiCIaiS de que trata esle artigo serão
estabelecidos pelo Mlnlsteno da Agncultura e do Abastecimento

Paragrafo 1° O serviço de credenCIamento de que trata este arhgo será
relnbuído pelo regime de taxa cuJos os valores não poderão exceder a 10,000 UFIR por
produto a ser habilitado, cabendo ao Mlnlsténo da Agncultura e do Abastecimento fixar os
valores, bem como a fonma, o prazo de arrecadação e sua ubllzação

Parágrafo 2° - Os serviços objetos de credenciamento, bem como as pessoas
fíSicas ou Jurídicas neles envolvidas estão sUjeitas à supervisão, ao controle e à
físcallzação do Mlnlsténo da Agncultura e do AbasteCImento

Ar! 4° - Fica Instituído, no Mlnlsténo da Agncultura e do AbasteCImento, para
fins de controle e fiscalização, o Cadastro Geral de Classificação, deshnado ao registro de
pessoas fíSicas ou Jurídicas, de direito público ou pnvado, credenCIados na fOll1la do
artigo 3° desta lei

Art. 5° - Os ServiçoS de classificação de que trata esta Lei, quando executados
por empresas prestadoras de sennços, credenCIadas e habilitadas pelo MInistério da
Agncultura, serão relnbuídos pelo regime de taxa, cuJos os valores não poderiio exceder
a 5 UFIR por tonelada ou fração, cabendo ao Mlnlsténo da Fazenda e ao Mlnlslérlo da
Agricultura e do AbastSClmento fixar os valores, bem como a forma, o prazo de
arrecadação e sua utilização

Art. 6° - A classificação de produtos vegetais, seu denvados, dos subprodutos e
resíduQ1õ de \&Ior econômico podera ser executada pelos Estados e pelo Dlstnto Federal
mediante Instrumento legal especifico

Ar!. 7° - Sem preJuizo das responsabilidades CIvil e penal cabíVlllS, a
InlnngênCla as diSPOSiçõeS conlidas nesta Lei sUjeita as pessoas fíSicas ou JUrídicaS, de
direito público ou privado, refendas no artIgo 4°, às seguintes sanções admlnlstrallvas,
Isolada ou cumulahvamente, conforme se dIspuser em portana do MInistro da Agncultura
e do AbasteCImento

a) advertênCIa,
b) multa de ate 1 000000 UFIR's (hum mIlhão de UFIR's) ou eqUivalente
cl suspensão da comercIalização do produto,
d) apreensão ou condenação das maténas-pnmas e produtos,
e) Interdição do estabeleCImento,
f) suspensão do regIstro,
g) cassação ou cancelamento do regIstro

Parágrafo Pnmelro A suspensão da comercialização do produto, a apreensão
e a interdição do estabeleCImento podem ser Uhllzadas como medidas cautelares no ato
da ação fiscal, na forma a ser espeCIficada em portana de que trata o caput deste artigo

Parágrafo Segundo Cabe ao Mlnlsténo da Agncultura e do AbaslSClmento
dispor na forma do parágrafo antenor sobre a desbnação de produtos apreendidos ou
condenados na forma desta ler

Ar! 2° O poder Executlvo, baixará dentro de 90 (noventa) dias, o regulamento
da presente Lei

Ar!. 3° Esla Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as
dispOSições em contrano AVISO n2 116 - C CIvil

de 2000Em 19 de Janeiro

Atenciosamente,

JJjf~
Chefe da Casa Clvli

da PreSidência da Repúbítca

J PAlMEIRA SECRETARIA

IEm,é2Q1 Oi! aQ---,
De ordem, ao senhor Secre.

, tárlo-Ger J do Mesa para cr$ de,
Vidas pr êncla

A Sua ExcelênCia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Pnmel1:o Secretano da Câmara dos Deputados
BRASn.IA-DF.

Senhor Pnmelro Secretano,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentísslmo Senhor PI'ésldtnte da
República na qual solu:ata ao Congresso Nacional seja atnbuldo o regime de urgên~làprevisto no §

12 do ar! 64 da ConstItuição Federal ao Projeto de LeI n" 4 257, de 1998

Sala da Comissão, em 28 de outubro de 1999

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

,""",,,,;J,=TA>AA
v_"..._~..-,.,~

Encontra-se em tramitação na Casa o Proleto de Lei nO 4257, de

1998, do Poder Execulivo, que altera a Lei n" 6 305, de 15 de dezembro de 1975,

que InslitUl a c/asstflcaçlio de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor

econômiCO, e dá outras proVidências

Dlstnbuído, nos termos do art 24, inCISO 11, do RICD, às Comissões

de Defesa do Consumidor, MeiO Ambiente e Mlnonas, Economia, Indústna e

ComérCIO, Agncultura e Polílica Rural e ConstitUIção e JUStIça e de Redação (art,

54), fOI apresentado requenmento de autona do nobre Deputado XICO

GRAZIANO soliCitando o encaminhamento da refenda proposll;ão à Comissão de

Economia, Indústna e ComérCIO, nos termos do artigo 52, § 6°, do Regimento
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EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO
AO PL 4 257/98

A irtesp:mlil1bthdade da miclativa do governo 'Jusufica-se" pelo seu empenho em
desregulamentar e reduzir custos para as grandes empresas do agronegóclO. a despel[(J do
que tal pohhca possa representar em termos de prejuízos a população

JUSTIFICAÇÃO

Art. 1° - O art. 1°, o ar!. 3° e seu parágrafo úntco, o art. 4°, o ar!. 6° e o
art. 8° da Lei nO 6305, de 15 de dezembro de 1.975, passam a vigorar com a
segumte redaçllo.

Art. 10 - É obrigatório, em todo temtório nacional, a classificaçllo dos
produtos vegetaIS e seus subprodutos, InclUSive aqueles derivados de processos de
beneficiamento ou transformação fisicos e, ou químicos, destinados ao CODSumo a
industnalizaçllo e a comerCialização para o mercado interno.

Parágrafo 10 - A prestaçllo de setviços de classificaçllo nos Portos,
Aeroportos e Postos de FronteIras, bem como para terceiros é prerrogativa do
Mmisténo da AgrICultura e do Abastecunento, podendo ser delegada mediante o
credC11clamento.

PROJETO DE LEI N.· 4257198

EMENDASDEPLENÁJUO
(Do Sr. DEPUTADO LUIZ BITfENCOURT)

EMENDA SUBSTITUTIVA

A.rt. 3° - OMmisténo da AgrICultura e do Abastecunento, mediante
crcdenctamento, pcnnilrrá, a toda e qualquer empresa agrícola, comercial,
industnal, embaladora ou processadora de produtos vegetais, seus subprodutos e
residuos de valor econõtn1co, Inclusive cooperativas, certificar a qualidade dos seus
prodUIoS, desde que devidamente atestado pelo seu responsável técmco (RT),
responsabilizando-se, nesse caso, pela fiel 1Clennficaçllo e especificações de
qualidade dos mesmos, confonne procedimentos e eXIgências contidas em
regulamento.

Altera a Lei n.° 6305, de 15 de dezembro
de 1 975, que "instrtul a classificaçllo de
produtos vegetais, subprodutos e residuos
de valor econômico, e dá outras
provlllênclas".

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

PROJETO DE LEI N' 4.2!l7-A, DE 1998

EMENDA SUPRESSIVA

Sala das Sessões. :e'!iJ,!lIl'#m..J:l1ll~:lD

Suprima-se o §3' do art. I' da Lei n' da Lei n' 6 305. de 15 de dezembro de
1975, proposto pelo art. }' do PL n' 4.257-AJ98

PROJETO DE LEI N' 4.2S7-A, DE 1998

EMENDA MODIFICATIVA

Modifica a redaçio dada pelo art. I' do PL n' 4257-AJ98, ao Paragrafo
único do art. 3' da Le. n' 6305, de 15 de dezembro de 1975, que passa a VIgorar
com o ...gumte texto:

"Parâarafo Unioo. Os serVIços de que trata este artlgo poderio lambem ser
executados por enndades pnvadu. suficienlemente desenvolvidas e capaclladas psra a
plena reahuçjQ da tarefa. por dehberaçio dos governos do. Estado. e do DIstnto Federal,
ob!lervado o disposto no §2' do art. I' desta Let."

Esta Emenda. ao contrano da proposiçjo do governo que pretende instlnur a
pnvati2açlo dos serVIÇOS de class.ficaçio vegetal. ignorando 05 10lere..... dos Estados e do
DiJtrilo Fede<al, propõe que delegue aos governos dessas esferas da federação a decisjQ
pela evenwal privatizaçio d serVIÇO.

JUSTIFICAÇÃO

A pro]1051çio, em referêncta. objetiva extingwr. no país, os .ervIços de classificaçjo
vegetal. exceto para os fins de compra e venda de estoques públtcos

Trata-se de medIda que eVidencIa a dlmensio do descaso do governo para com o
mteressc público.

A atividade de Classlficaçãolpadronizaçio de produto. vegetal. é compulsória em
todos 05 países que têm o mínImo de zelo com os lDtere!5eS dos consumidores e dos setores
da pequena produçio rural

Caso efeltvada. a proposta do governo mstltuetooa1l7Jlni a f'tauàe na
come<Cializaçio dos produto. agrícolas no país, com o consuuudor njQ tendo ~~uer
certificaçio llObre quahdade do produto que estará consurmndo: compraralcooslUl11l& gato.
par lebre. Da mesma fonoa, o. pequeno. produtores serio preJudiCado. porque perdem a
VIa de certificaçio de qualidade do. seus produto.

I - Dos Estados e'do Distnto Federal, desde que devidamente
habilitados e capacitados confonne procedimenlos e exigências contidas em
regulamento;

II - Das entidades e empresas públicas e pnvadas devidamente
habilitadas e capacitadas confonne procedimentos e exigências contidas em
regulamento.

Art. 40
- Fica 1IlStttuído, no Ministério da AgrIcultura e do

Ahstecunento, o cadastro Geral de Classíficaçllo, destinado ao registro de pessoas
fiswas ou jurídicas, de direito público e privado, envolvidas no processo de
classificação ou de comerCIalIzação de produtos vegetais padronizados, para f1IlS de
controle e fiscalizaçilo.

Art. 60
- Os serviçoS de classificaçllo, quando executados por

credenciamento na fonna de parágrafo 10, do artigo 3o, serão retribuidos pelo
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regime de taxa de classificação e reclassificação, cUJos valores não poderão exceder
a 12 UFJR, por tonelada ou fração e 24 UFIR, por tonelada ou fração,
respectivamente, cabendo ao MInistério da Agncultura e Abastecimento fixar os
respectivos valores, bem como a forma, o prazo de arrecadação e sua utilização

Art. 8° - Sem prejuizos das responsabilidades Clvll e penal cabivelS. à
tnfringêncla às diSpOSições contIdas nesta Lei sUjeita as pessoas físícas ou jurídtcas,
de dIreIto público ou pnvado. refendas no arngo 4°, as segumtes sanções, isolada
ou cumulativamente, conforme se dISpuser em portana do Mirustério de Estado da
Agncultura e do AbasteCImento

a) AdvertênCias:
b) Multa de até R$ 500 000,00 (qurnhentos nu! rems);
c) Suspensão da comercialIzação do produto,
d) Apreensão do produto;
e) Condenação do produto;
f) Interdição do estabelecimento;
g) Suspensão do regIStro, e
h) Cassação ou cancelamento do registro;

Art. 2° - A inclusão do parágrafo umco no art. 2°, que terà a ~eguinte

redação:
parágrafo Úmco - Os padrões oficiais de qualIdade de que trata este

artigo, serão estabelecidos pelo MInisténo da Agricultura e do Abastecimento e
terão cumpnrnento obriga1óno.

Art. 3° - A exclusão do parágrafo 2°, do art 6° e o art. 7°, da Lei
6.305, de 15 de dezembro de 1975.

Art 4° - O Poder Executlvo baixará, dentro de 90 (noventa) dias, o
regulamento da presente Lei

JUSTIFICATIVA

A padronização oficial da qualIdade na comerCialização de produtos
agrícolas é mundialmente exigida, objetivando o estabelecimento de critérios de
Identificação dos quesitos que os caracterizam mtrinseca e extrinsecamente, o que
se faz através do processo denommado de clasSificação de produtos.

A proposta contida no PL 4257/98, e1imma a obrigatoriedade de
clasSificar o produto no ato da comercialização, excet1Iando-se as transações com
estoques do governo.

Sem a obngatonedade de clasSificar, não hà porque existir padrões
oficias, que neste caso, servIria somente para referênCia comercial. O padrão oficial
deve semr para submeter os agentes do comércio às normas de preservação da
qualidade mdispensaveIs para resgIIardar os conswmdores que não dtspõem de
meIOs técnicos e laboratonms para este fim.

Ao restabelecer a obrigatoriedade de classificar, a presente emenda
possibilita o ato fiscalizador, exercícIO do poder de políCIa, merente às funções do
poder público. Não sendo obrigatória, a clasSificação não estarà sUjeita à
fIScalização.

A emenda pemute amda, atender a reivmdicação do setor pnvado,
manifestada no documento que relacIOna os pedidos do Fórum nacional da
Agncultura, encammhado ao ExcelentIsstrllo Senhor Presidente da República. e
divulgado na trllprensa, que é a quebra do monopólIO da classificação de produtos.
A presente proposta pOSSibilita ao próprio dono da mercadoria se respol!}'abilizar
pela qualidade, bastando para tanto, possuir técmco credenCiado pelo Mimsténo da
Agricultura e do Abastectrllento.

O sistema de certificação da qualidade através da Responsabilidade
Técmca é utIlizado na linha de comercialIzação de produtos farmacêutlcos, beblpas,
insumos agropecuários, etc...

Para os proprietários de produtos sUjeitos as normas impostas, que não
pretende manter eqwpe própna de classificadores e responsável técnico, os servIços
serão dispombilizados diretamente pelo Mimsténo da Agricultura e do
Abastecimento, ou por uma entldade pública ou pnvada. com delegação de
competênCIa, obedecida area geográfica, habilitação por produto ou gropo de
produtos.

Desta forma ao adquirir detemuoado produto, a exemplo do arroz
beneficiado. o consumIdor tera a quali<lade mformada na embalagem, de acordo
com o padrão oficial. Assim procedendo, fica o comerciante sujeito ao ato
fiscalIzador do Mimstério da Agncultura e do Abastecunento

A emenda mantém regulamentada a classificação de produtos agrícolas
como ocorre nos grandes países produtores e elimma o chamado "Custo Brasil", a
partir da premissa que os grandes volumes de produtos comercializados no mercado
mterno, estão concentrados nos setores das cooperanvas, agromdústrias e grandes
cerealistas, orgarnzações estas que possuem responsaveis técmcos e eqUIpe de
clasSificadores.

Sala das Sessões, em :2:;'. OJ . :2000

,/vlliJ
LUIZ BITTENCOURT

Deputado

EMENDA SUBSTITUTIVA ~. y
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 4257, DE 1998

Dispõe sobre a classificação de
produtos vegetais, seus subprodutos
e dá outras providências.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar\:. 1° - É obrigatória, em todo território nacional, a
classificação dos produtos vegetais e seus subprodutos,
inclusive aqueles derivados de processos de beneficiamento ou
transfonnação fisica ou quimica, destinados ao consumo, à
industrialização e à comercialização para o mercado interno e
externo.

Parágrafo único • A classificação de que trata este
artigo fica sujeita à nonnatização e à padronização por parte do
MInistério da Agricultura e do Abastecimento.

Artigo :zo - A classificação dos produtos de origem
vegetal e seus subprodutos, de que trata o Ar\:. 10, será
executada pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Parágrafo único • A execução dos serviços de
classificação poderá ser delegada pelos Estados e pelo Distrito
Federal a pllSsoas fisicas ou juridicas de direito privado por
motivos de conveniência e oportunidade.

Artigo 3° - Compete aos Estados e ao Distrito Federal
no âmbito dos respectivos territórios:

I - exercer a fiscalização de classificação dos
produtos de origem vegetal e seus subprodutos, destinados ao
mercado externo e interno;

11 - estabelecer requisitos técnicos, promover o
registro e estabelecer taxas para a sua concessão às p~ssoas

fisicas ou juridicas de direito privado, quo executem SOrvlÇOS do
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classificação ou que, por conta própria ou como intennediirias,
armazenem, preparem, distribuam, transportem, beneficiem,
rebeneficiem, industrializem, enfardem, prensem, ensaquem,
embalem e comercializem produtos vegetais e seus
subprodutos destinados ao mercado externo ou interno;

111 • instituir taxas para execução dos serviços de
classificação e de reclassificação, cujos valores não poderão
exceder a 12 UFIR, por tonelada ou fração e 24 UFIR, por
tonelada ou fraçáo, respectivamente;

IV • estabelecer sanções administrativas pela
infringlincia da legislação de classificação de produtos de
origem vegetal e seus subprodutos, sem prejuízo das
responsabilidades civil e penal cabíveis;

v - estabelecer normas de funcionamento para os
estabelecimentos que se dediquem às atividades referidas no
inciso 11 deste artigo;

VI • coordenar a formação e o treinamento de
classificadores de produtos vegetais e seus subprodutotl.

Art. 4° • Fica facultado aos Estados e ao Distrito
Federal:

I • estabelecer normas de qualidade e padrões para
produtos de origem vegetal e seus subprodutos, na hipótese da
inexistência de normas ou padrões federais.

11 • estabelecer parâmetros técnicos adicionais aos
estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento
para qualificação de produtos de origem vegetal e seus
subprodutos, sendo vedada, porém, qualquer restrição ao
comércio interestadual em função desses parâmetros.

Art. 5° • Esta lei entra em vigor no prazo de 90
(noventa) dias, contados de sua publicação, dentro do qual
deverâ ser regulamentada pela. unidades federativas.

Art. 6° • Permanecem em vigor, sem solução de
continuidade, as atividades de classificação oficial até a edição
da regulamentação prevista nesta Lei, oportunidade em que
ficarão revogadas as disposiçõlMI em contrário , em especial, a
Lei nO 6.305, de 15 de dezembro de 1975, o Decreto n.O 82.110, de
14 de agosto de 1978 e o Decreto·Lei n.o 1.899, de 21 de
dezembro de 1981.·

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 6305, de 15 de dezembro de 1975,
estabelece a regulamentação da comerCialização de produtos
agricolas. diSCIplinando os agentes do processo para promoção da
meJhona qualitativa das safras agrícolas, agregando valores e
ajustando-se 05 padrões oficiaiS de acordo com os dados estatlsticos
constantes dos Certificados OfiCIaiS de ClaSSificação. Constitui-se
em forte mstrumento de salvaguarda do Interesse público,
especialmente quando associada às regras do Código de Defesa do
Consumidor

Tal dispOSitivo legal foi alvo de reiterada apreciação
pela Justiça e a nossa mais Elevada Corte definiu a atividade como
exercícIO do "Poder de Polícia", que deve ser exerCIdo pelo Estado.
As atividades merentes ao poder público jamais podem ser
qualificadas como monopolizadoras ou cartorials.

Em 1992 o FÓRUM NACIONAL DOS
SECRETÁRIOS DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,
aprovou por unammldade, proposta de emenda que ora
apresentamos, que qualifica a atividade como obrigatória e realizada
pelas Unidades Federativas (Estados e Distnto Federal), quando

houver interesse destas, ou então pela Iniciativa pnvada cUJa
decisão cabe â SOCiedade polftica regional, de acordo com sua
aptidão agrícola.

A controvérsia entre as propostas anteriores e a que
foi recentemente enViada ao Congresso NaCional, resíde na questão
da obngatonedade da ciasslficação, que esta última não eXige. Isto
promoverá a desestruturação do Sistema NaCional de Classificação
e o Estado perderá completamente o controle sobre a qualidade de
sua produção

Quanto a privatizar o processo, Inexiste qualquer
razão )usbfícadora, na medIda em que a atividade de classificação é
exercício do poder de polícia. Em várias ocasiões o FÓRUM
NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA expressou
seu entendimento, com o qual pactuamos, que a concorrênCia entre
empresas resultará em interesses particulares sobrepondo-se à
ética e a fidelidade dos resultados das análises requerida pelo
controle de qualidade dos produtos e, assim, colocando em risco o
mteresse público

Observe-se que a Justificação mais contundente para
aquela emenda é a declarada falta de mteresse do Poder ExecutiVO
Federal em executar as obrigações previstas na Lei n.· 6.305175.
Resta, portanto, somente a pOSSibilidade da descentralização para
OS Estados na execução dos trabalhos que qualificam as safras
agrícolas, agregam valores aos produtos comercializados e
protegem o consumidor que não detém o conheCimento e nem as
condições téCnicas para a correta Identificação da qualidade dos
produtos de ongem vegetal que consomem

Tal proposta permite, ainda, aos Estados, cuja
agricultura não é fortemente presente, delegar a atividade de
classificação oficial, preservando seu papel fiscalizador. Relevante
ainda é consignar que, nos Estados onde o agronegócio possui
relevânCia na economia regional, poderão ser mantidos os
mecanismos ofiCiaiS da claSSificação, sem preJuizo do exercicio do
poder de polícía Indispensável para disciphnamento do comérCIO.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2000

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

I - RELATÓRIO

Por meto do prOjeto de leI em eplgrafe. elaborado pelo Poder Execuuvo.

tenclona·se modificar o lexto da LeI n" 6 305 de 1975 que. afom outIas

prOVIdênCIas. dlsclpltna o processo de clasSIficação de produtos vegetaIS. de

seus subprodutos e reslduos de valor econàrmco

Em ExpOSIção de Mouvos repassada na fonua de anexo à mensagem do

PreSIdente da Repubhca para esta Casa. os órgãos assessores deste qualificam

como desnecessanos e artifiCiaIS o monopóho e a obngatonedade de

clasSIficação de produtos vegetaIS. dlsposluvos explíCItos na legislação VIgente

Os argumentos expostos referem-se de fonua precípua à dúbia quahdade dos

seroços prestados e ao demastoso ônus com o qual o setor produtIvo fica

obngado a arcar

Portanto. com o mnuto de superar essas unperfelções. a propositura

altera os segumtes Ilem parágrafo 3° do ar! 1°. tornando compulsóna a
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classificação apenas para a compra e venda de estoques publIcas. o parágraíb

únIco do art 3', habilItando empresas pnvadas a executar os sernços de
classificação. dispensando contrato .com órgãos OfiCIaiS . e o art 6'. que

estabelece que os servtços de classificação. quando prestados na forma do

caput do art 3' da refenda leL serão retribuídos pelo regune de preços

públicos

O proJeto. que agora trannta nesta Casa e nesta Comissão em regune de

urgêncta nos termos do parágrafo I do artigo 64 da Consl1tUlção Federal, fOI

antenormente aprovado pela Conussão de Defesa do Consunudor. Meio

Ambiente e Mmorias nos termos de um subslitutlvo Da forma como este se

apresenta. o projeto ongmal é prejudicado pnnclpalmente no que tange a

tentanva de desobngar a classificação de produtos vegetais em alguns casos

AdemaiS. dentre as malS slgtUficantes. o sub/tltulivo propõe as segumtes

medidas I) a realIzação da clasSificação efn apenas uma oportunidade.

unpedmdo custos recorrentes numa mesma cadela produtiva. 2) a especificação

das enttdades que poderão executar a tarefa da clasSificação assun como a

eXlgêncta de um responsavel técmco para tanto: e 3) a mclusão de apltcação de

penalidades para aqueles que tnfrtngrrem a Lei

A propOSição em tela recebeu no plenáno desta Câmara dos Deputados

quatro emendas As duas pnrnerras emendas ttveram como pnmelro slguatáno

o Ilustre deputado Walter Ptnlterro e. as segumtes. respeclivatnente. os

deputados LUIZ Blttencourt e Cezar Schrrmer Juntamente com outros nobres

parlatnentares. o deputado Walter Ptnlterro propõe com a pnrnerra emenda

remeter aos Estados e ao Dístnto Federal a responsabilIdade de deltberar sobre

a execução dos servtços de clasSificação pelas entidades pnvadas. Sua segunda

emenda supnme o § 3' do ar! l' do refendo projeto de lei

A emenda do deputado LUIZ Blttencourt, acatada parcialmente por este

relator, apresenta um novo substttutlvo ao projeto. semelhante ao que haVia

apresentado no âmbito da Conussão de Defesa do ConsUlntdor. Melo AmbIente

e Mmonas. Igualmente. o deputado Cezar Schtrmer propõe uma atnpla

modificação do texto do projeto apresentado. sugerindo. de forma destacada.

mna maior parttclpação dos Estados e do Dlstnto Federal no processo de

clasSificação de produtos vegetalS

E o relatóno

11 - VOTO DO RELATOR

No afã que finalmente Vivemos de prover o CalUpO com condJções

efetivas de sustentação. a soltcltação de urgéncta para o projeto em tela é

extremamente oportuno Trata-se de um projeto que mdubltavelmente

corresponde ao anseIO dos produtores ITlfalS brasIleiros de promover malS uma

desoneração de suas atiVidades É mquesttonavel o fato de que o amai sistema

torna onustos os produtores ruralS e agr01ndustnals brasIlerros sem a

contraparttda de um beneficIO garanttdo ao consumIdor Além diSSO. resguardar

o monopoho desta atiVIdade 50 fará perslsttr "leIOS burocrancos e obstruIr a

atnpltação da concorréncla

Esta proposta de alteração da lei Vigente tem. ponanto. a fimção de

proporCIOnar condições de compettl1V1dade ao setor produtivo bem como

despertar uma fimção fiscahzadora efettva do Poder Público sem deIxar de

responder ás eXIgênCias de quahdade dos consumIdores

Em pnnclplO. o projeto de lei do governo representa o que reIVIndica o

setor produl1VO e o que entendemos ser uma nova forma de gestão do que e

públIco e do que é drreclOnado ao públIco Por outro lado. o substlmttvo da

Corntssão de Defesa do Consurrudor. Meio Ambiente e I\Imonas msta na

essenCialidade da clasSificação Irrestrita de todos os produtos de ongem

vegetal Não obstante esta divergênCIa. faz-se necessarro o reconhecunento de

que. da forma como dIsposto. o substituttvo é meritóno por acrescentar alguns

elementos necessários de cautela e por aperfeiçoar de uma forma geral uma 1el

que mcompreenslVelmente tem reslslido aos tempos em constante mudança

Por tratar-se de projeto de extrema relevânCIa. fOI sUSCitado nesta Casa

um expressIvo mOVImento com o objetivo de melhor moldar a futura lei DIante

deste eruelo. faz-se agora rmprescmdível comentar que a opção por um novo

substlmttvo deu-se principalmente pela ânsIa da busca de um texto que se

aproXJmasse ao máXImo do consenso e que portasse uma melhor dlsposlção_

redaclonal Não obstante. reformulações foram promOVidas. algwnas com o

objetivo de resgatar pnnclplOs de suma unportância do projeto ongmal. sem os

quais pouca alteração de tàto se ,enticara.

A pnmelra modificação pretende assegurar a obngatonedade de

c1assdicação apenas quando da compra e venda de estoques púbhcos. para

produtos vegetal> destinados drretamente a ahmenração humana e para

produtos unportados ObJettvamos exclUIr da obngatonedade de clasSIficação

os produtos 'egelals que serão processados mdustnalmente. servmdo como

maténa-pnma de outras mercadonas E o caso. por exemplo. do rmlho

desttnado ao uso para rações. ou da sOJa a ser esmagada para extração do óleo

Não há razão para o Poder Públtco obngar a claSSificação. que estabelecerá o

tipo de produto. se este for transformado no passo segumte da cadeia produtiva

AdemaIS. esta hmltação da obngatonedade permllc-nos supnrnrr o trecho do

ar! 2 do substttulivo que preve a realIzaÇão da clasSificação apenas urna única

vez

É clarrVldente que desobngar da c1asstficação os demaiS produtos não

slgrufica cessar a prática da clasSificação Os negoclOs feitos no mercado Itvrc,

pnnclpalmente os realIzados através dos mercados de futuros ou das bolsas

eletrôrucas e VIrtuaIS. onde meXIste o contato fiSlCO entre o comprador e o

vendedor. eXigem crescentemente normas de padrornzação c qualIdade

ngorosas O mercado. neste caso, precisa basear-se em padrões de

clasSIficação. aceitos mternaclOnalmente, sob pena de travar os negócios Cabe

ao Poder Públtco apenas oferecer as normas de claSSificação e de padrornzação

das mercadonas Por frrn, nos resguardatnos atnda na Lei 8.070 de 1990 que é a

nonua legal que garante os drreltos do consumIdor e que penahza o comérCIO

madequado Sugenmos que os ItITUtes Impostos são suficientes para que

sunultanealUente haja a garantta dos produtos desttnados ao consumo humano e

a desoneração do seter produttvo

AInda neste contexto, a mclusão de mn novo paragrafo mantém a

responsabilIdade do Poder Público pela clasSificação nos casos dos estoques

públIcos. podendo. contudo. delegar tal fimçào à llllClatlva pnvada. Assim

como o subslimuvo da CDCMAM em seu art 3' permIte" a toda e qualquer

empresa agricoIa classificar seus produtos .. temos como Justtficável esta

alteração. desde que o agente sCJa credenctadO pelo Mmlsteno da Agncultura e

AbasteCimento

Tomamos compulsóna também a clasSificação dos produtos unportados

JustIficamos esta medIda com a simples essenclahdade do exame de tudo que e

Introduztdo no Brasil Além dos óbVIOS motivos sanltanos. os produtos

estrangeiros com menos qualtdade distorcem o pnnClplO da competttiVldade,

quando em concorrencta com os produtos autoctones

É judICIOSO resswtar que o ménto desta questão fOI lmclalmente

suscltado por emenda substttutlva apresentada pelo InSIgne deputado LUIZ

Blttencourt, emenda esta acatada parCialmente por este relator Sua valtosa

contnbUlção apontou a releváncla de salIentar na futura lei 05 servtços de

classIficaçào nos Portos. Aeroportos e Postos de Fronteira.. assim como a estntn

competéncm do Poder PúblIco na attVldade

No que tange a coárança de taxas. compreendemos que mUIto embora o

servtço de claSSificação seja de alta slgmficâncIa nos casos apontados, os
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valores máximos esopulados pelo subsotuovo da CDCMAM sio

excessivamente altos. o que neutralIzana a mtenção salutar de redUZIr os custos

de produção onundos dos selVlços de classificação

O amgo 8° do subsotuovo penmte aos Estados e ao OIStnto Federal,

além da classificação, também sua fiscallZllÇào Com IStO. será possível

promover uma completa descentralização, lornando o processo mais efiCIente

Ressalte-se por fim, para clareza da matéria, que nos termos propostos

pelo subsotuttvo. o Estado não estará renuncIando ao poder de fiscalIzação

sobre o processo de clasSIficação vegetal Excetuadas as maténas primas a

serem processadas e desfiguradas no processo industnal, a classificação

cononua obngatóna e o Estado está tio somente pemutmdo que enndades

pnvadas. deVIdamente habúítadas, bem como Estados e o Oistnto Federal,

possam realtzar os selVlços respeclIvos, com a regular prestação de contas de

suas alIVldades

Na pralIca ocorrera uma descentrahzação dos servtços de clasSIficação

vegelal. atualmente concentrados em cada ESlado da Federação. nas "mãos" de

uma unlca empresa. publica ou pnvada As POSslblhdades de novas enttdades.

IDclumdo as cooperatnas. real,zarem os servIços de clasSIficação sob a

constanle fiscalização do Estado. melhorará a qualidade da claSSIficação vegelal

no pals. agregando eticlêncIa ao processo produttvo

No que dtz rcspellO as emendas apresentadas em plenáriO. constatamos

nobres mottvos que certamente VIsam a melhor redação para a leI que resultará

do projeto que ora apreclalOos Não obstante. ou por ja constarem do

substttunvo da eDeMAM ba.'lC de nosso substttuttvo. ou das justtficattvas que

ora apresentamos. solIcitamos a vêma de não acatamento das emendas

À luz do que precede. votamos pela aprovação do projeto de LeI n' 4257

de 1998 na forma do substttuttvo anexo, adotando parclalmentc o SubslItuttvo

da CDCMAM e a emenda do deputado LUIZ Blttencourt e rejellando as dem.,s

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 4.257, DE 1998

Altera a lei nO 6305, de 15 de

dezembro de 1975, que "institUI a

clasSificação de produtos vegetaIs,

subprodutos e resíduos de valor

econômiCO, e dá outras proVIdêncIas".

o Congresso NaCIOnal decreta

Art I - A Lei 6 305, de 15 de dezembro de 1975, passa a vigorar com

a seguinte redação

"Art 1° Em todo terntóno nacional, a clasSificação é obngatona

para os produtos vegetaIs, seus subprodutos e resíduos de valor econômiCO,

quando destmados diretamente á alimentação humana, nas operações de

compra e venda de estoques públicos e nos portos, aeroportos e postos de

fronterras, quando da importação.

§ I" A clasSificação, na compra e venda de estoques públicos,

será de responsabilidade do Poder Público, que poderá repassá-Ia aos agentes

credencUldos nos termos desta lei.

§ 2° É prerrogaliva exclusíva do Poder Público a classificação dos

produtos vegetaIs Importados.

Art 2 A clasSificação a que refere-se o artigo antenor fica SUjeita

á orgamzação normat1Va, á supervisão técmca. a fiscalização e ao controle do

Minlstcno da Agncultura e do Abastecimento

Art.3 Para efeitos desta Lei, entende-se por clasSificação O ato de

determinar as qualidades IOtrínSeCas e extrínsecas de um produto vegetal, com

base em padrões oficiaIS, fislcos ou descntos

Parágrafo Úrnco Os padrões ofiCIaIS de produtos vegetaís, seus

subprodutos e resíduos de valor econômico serão estabelecidos pelo

MinIStério da Agricultura e do Abastecimento.

Art 4° Ficam autonzadas a exercer a classificação de que trata

esta lei, medIante credenCiamento do Mirnsténo da Agncultura e do

AbasteCimento:
I - as empresas agrícolas comercíaIS, mdustrJ31s, embaladoras 0.1

processadoras de produtos vegetaIs, de seus subprodutos e resíduos de valor

econômiCO, mclusive cooperativas, para seus própnos produtos ou não, desde

que alestado por responsável técmco; e

II - empresas prestadoras de serviço, confonne procedimentos e

eXigênCias conudos em regulamento.

Art 5' O servtço de credenCIamento refendo no artigo antenor

será retnblÚdo pelo regime de taxa, cabendo ao Ministéno da Agricultura e do

Abastecunento fixar os valores, assim como a foona e o prazo de arrecadação.

Parágrafo Único. Os serviços objeto de credenciamento, bem

como as pessoas fisicas ou jurídicas neles envolvidas, estão sujeitas á

supemsão, ao controle e à fiscalização do Mmisténo da Agncultura e do

Abastecimento quanto a atividade de classificação levada a efeito, a

capacitação e qualificação dos técnicos, a adequação de eqlÚpamentos e

lDstalações e a confonmdade dos serviços prestados

Art.6 fIca IOstItuldo, no Mirusténo da Agncultura e do

Abasleclmemo, para fins de controle e fiscaltzação. o Cadastro Geral de

ClasSificação. desttnado ao registro de pessoas fisicas ou Jurídicas, de drrclto

público ou pnvado. credenCiadas para o exerClCIO da claSSificação

Art 7° Os servtços de classificação de que trata esta LeI, quando

executados por empresas prestadoras de servtços, credenCiadas e bablhtadas

pelo MIDlsléno da Agncultura, serão retnbuidos pelo regime de taxa, ficando

o órgão competente do Poder Executtvo responsável por estabelecer os

valores, o prazo de recolbunento e a forma de arrecadação

Art 8 A clasSificação de que trata esta lei, bem como sua

fiscahzação, poderá ser executada pelos Estados e pelo Oistnto Federal

mediante instrumento legal especifico.

Art 9° Sem prejUÍZo das responsabIlidades CIVIl e penal cabíveIS,

a rnfringêncla às dispOSições conlidas nesta Lei SUjeita as pessoas fíSICas ou

juríd1cas, de direito públtco ou pnvado, envolvidas com a realização dos

semços de clasSificação. às seguintes sanções administratIvas, Isolada ou

cumulattvamente:



Ftlvereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07411

PARECER DA COMISSÃO

Estiveram presentes os Senhores Deputados

Sala da Comissão, em 09 ch.~~ 2fXX)

~
'(4

Deputad Graz13no
//

/

A Comissão de Agncultura e Política Rural, em reuníão extraordlnana
realizada hOje, OpinOU, comra os votos dos Deputados Geraldo Simões, João
Grandão, LUCI Cholnackl. Valdir Ganzer, Valdecl Oliveira e Wellington Dias, pela
aprovação, com SUbstitutiVO, do Projeto de Lei n° 4 257/98 e, parCialmente, da
emenda nO 3, com adoção parCial do substitutivo da COCMAM, e pela rejeição
das emendas nOs 1, 2 e 4, apresentadas em Plenano, nos termos do parecer do
Relator, Deputado XICO Grazlano.

Foram apresentados dOIS destaques. Ambos foram rejeitados

O Congresso NaCional decreta

Art. 5° O serJlço de credenCiamento referrdo no artigo anterror será

retnbuído pelo regime de taxa, cabendo ao Mlnlsténo da Agncultura e do

AbasteCimento fixar os valores, assim como a forma e o prazo de arrecadação.

Parágrafo ÚniCO. Os servIços objeto de cr~denclamento, bem como

as pessoas fíSicas ou JurídIcas neles envolvidas, estão sUjeitas à supervisão, ao

controle e à fiscalização cio Mlnlsténo da Agncultura e do AbasteCimento quanto

a atividade de claSSificação levada a efeito, a capacitação e qualificação dos

téCniCOS, a adequação de equipamentos e mstalações e a conformídade do)!

serviços prestados.

Art. 6° Fica instituído, no Mlmstérro da Agncultura e do

Abastecimento, para fins de controle e fiscalização, o Cadastro Geral de

ClaSSificação, destinado ao registro de pessoas fíSicas ou JurídIcas, de direito

público ou privado, credenCiadas para o exercício da claSSificação

PROJETO DE LEI N" 4.257-A, DE 1998

"Art 1° Em lodo temtórro naCional, a claSSificação é obrrgatória para

os produtos vegetais, seus subprodutos e residuos de valor econômiCO, quando

destinados diretamente á alimentação humana, nas operações de compra e

venda de estoques públicos e nos portos, aeroportos e postos de fronteiras,

quando da Importação.

§ 1° A claSSificação, na compra e venda de estoques públicos, será

de responsabilidade do Poder Público, que poderá repassá-Ia aos agentes

credenciados nos termos desta lei

§ 2° É prerrogativa exclusiva do Poder Público a cla$slfiça~o dos

produtos vegetais Importados

Art 2° A claSSificação a que refere-se o artigo antenor fica sUjeita à

orgamzação normativa, a supervisão técmca, á fiscalização e ao controle do

Mlnlsténo da Agncultura e do AbasteCimento.

Art. 3° Para efeitos desta Lei, entende-se por classificação o ato de

determinar as qualidades Intrínsecas e extrinsecas de um produto vegetal, com

base em padrões oficiaiS, fíSICOS ou descmos

Parágrafo ÚniCO Os padrões ofiCiaiS de produtos vegetais, seus

subprodutos e resíduos de valor econômico serão estabeleCidos pelo Mlnlstérro

da Agrrcultura e do AbasteCimento

Ar! 4° Ficam autorrzadas a exercer a claSSificação de que trata esta

lei, mediante credenCiamento do Mlnlstérro da Agrrcultura e do AbasteCimento.

I - as empresas agrícolas comerCiaiS, industrrals, embaladoras ou

processadoras de produtos vegetais, de seus subprodutos e resíduos de valor

econõmlco, Inclusive cooperativas, para seus próprros produtos ou não, desde

que atestado por responsavel técmco, e

" - empresas prestadoras de serviço, conforme procedimentos e

eXigênCias contidos em regulamento.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera a lei n° 6 305, de 15 de dezembro

de 1975, que "InstitUi a claSSificação de produtos

vegetais, subprodutos e resíduos de valor

econômIco, e dá outras provIdênCias"

Art. 1° A Lei 6305, de 15 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação

de

/
/r

Brasilía, O~ de

a) advertêncIa;

b) multa;

c) snspensão da comercIalização do produto,

d) apreensão ou condenação das materias-pnmas e produtos,

e) interdição do estabelecimento;

f) suspensão do registro;

g) cassação ou cancelamento do registro.

§ 1° A suspensão da comercialização do produto, a apreensão e a
interdição do estabelecimento podem ser uttlizadas como medidas cautelares
no ato da ação fiscal, na forma a ser espeCIficada em portana de que trata o

caput deste artigo.

§ 2° Cabe ao Mlmsténo da Agncultura e do AbasteCimento dispor

na forma do parágrafo antenor sobre a destmação de prodntos apreendidos ou

condenados na fonua desta LeI:'

Art. 2° O Poder Executivo baixará, dentro de 90 (noventa) dias, o

regulamento da presente Lei

Art. 3° Esta LeI entrará em vigor na data de sua publtcação, revogadas

as dispoSições em contrário

Sala da Comissão, em 9 de fevereiro ~o...,

/
Deputado DILCEU SPERAEICO

Presid~te/)

~

Di/ecu Sperafico (PreSidente), Augusto Nardes, XICO Grazlano e AntÔniO
Jorge (VIce-PreSidentes), Abelardo Luplon, Carlos Mei/es, Cleuber Carneiro,
Jaíme Fernandes, Joel de Hollanda, Paulo Braga, Ronaldo Calado, Zila Bezerra,
Carlos Dunga, Confúclo Moura, Nelson Meurer, Silas Brasileiro, Themístocles
Sampaio, Waldemlr Moka. Wilson Santos, Amvaldo Vale, Carlos Batata, Luís
Carlos Helnze, Odílio Balbmottl. Saulo Pedrosa, Geraldo Simões, João Grandão,
LUCI Cholnackl, Valdir Ganzer, Almir Sá, Hugo Blehl, Helemldo Ribeiro, Nelson
Marquezelll, Nllton Capixaba, Glovanm QueIroz, Pompeo de Mattos, Romel
An/zlo, Telmo Kirst, João Caldas e, ainda, DarCI Coelho, Albertp Fraga, Júlio
Semeghlnl, Paulo Kobayashl, Valdecl Oliveira, Wei/lngton Dias, Felter Júmor e
Coriolano Sales.
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Art. 70 Os serviços de classificação de que trata esta Lei, quando

executados por empresas prestadoras de serviços, credenciadas e habilitadas

pelo Ministério da Agricultura, serão retribuídos pelo regime de taxa, ficando o

órgão competente do Poder Executivo responsável por estabelecer os valores, o

prazo de recolhimento e a forma de arrecadação.

Art. ao A classificação de que trata esta lei, bem como sua

fiscalização, poderá ser executada pelos Estados e pelo Distrito Federal

mediante instrumento legal específico.

Art. 9° Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a

infringência às disposições contidas nesta Lei sujeita as pessoas físicas ou

jurídicas, de direito público ou privado, envolvidas com a realização dos serviços

de classificação, às seguintes sanções administrativas, isolada ou

cumulativamente:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão da comercialização do produto;

d) apreensão ou condenação das matérias-primas e produtos;

e) interdição do estabelecimento;

f) suspensão do registro;

g) cassação ou cancelamento do registro.

§ 1° A suspensão da comercialização do produto, a apreensão e a

interdição do estabelecimento podem ser utilizadas como medidas cautelares no

ato da ação fiscal, na forma a ser especificada em portaria de que trata o caput,....
deste artigo,

§ 2° Cabe ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento dispor na

forma do parágrafo anterior sobre a destinação de produtos apreendidos ou

condenados na forma desta Lei."

/ /
Solo do comi"ão.,em~iro de 2000.

Deputado DILCEU i~AF'CO
pre~n~/ .

.~

Art. 2° O Poder Executivo baixará, dentro de 90 (noventa) dias, o

regulamento da presente Lei.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

dispOSições em contrário.



IV - HOMENAGEM

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Esta sessão solene, cujo requerimento é de autoria
dos nobres Deputados José Genoíno e Aloizio Mer
cadante, tem a finalidade de homenagear os 20 anos
de fundação do Partido dos Trabalhadores.

Convido para compor a Mesa o ex-Deputado e
Presidente de Honra do Partido dos Trabalhadores,
Luiz Inácio Lula da Silva. (Palmas.)

Convido também o Exmo. Sr. Deputado José
Dirceu de Oliveira e Silva, Presidente do Partido dos
Trabalhadores, para tomar assento à mesa. (Palmas.)

Convido ainda o Deputado Aloizio Mercadante,
Líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos
Deputados, para tomar assento à mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Convido os presentes para, de pé, ouvirmos o Hino
Nacional.

(Execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Convido os presentes a assistirem a um vídeo institu
cional sobre o Partido dos Trabalhadores.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Registro a presença do bravo lutador em defesa da
democracia, ex-Presidente do PMDB, o Sr. Paes de
Andrade; a presença dos ilustres Senadores Eduardo
Suplicy e Marina Silva; e a presença do Conselheiro
da Embaixada de Cuba, Sr. Sérgio Júlio Cervantes
Padilha. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Aloizio Merca
dante, autor da proposição.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.) - Sr.
Presidente, Deputado Severino Cavalcanti, compa
nheiro Lula, companheiro José Dirceu, companheiras
e companheiros, hoje estamos comemorando vinte
anos da história do PT, partido que ajudou decisiva
mente a construir a história do Brasil nessas duas últi
mas décadas.

Somos fruto de um projeto muito antigo da
Esquerda, construído com a idéia de que seria possí
vel, neste País, haver um partido de massas, de luta,
que fosse além do imediatismo das eleições; um par
tido capaz de articular as lutas sociais com a luta insti
tucional; um partido que viesse para romper essa lon
ga trajetória que nos levou à configuração da socieda
de mais desigual de toda a comunidade internacional.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Esse Partido nasceu das lutas contra a ditadura
Finda a leitura do expediente, passa-se à militar. Primeiro, das manifestações estudantis que

começaram com os assassinatos de Alexandre Leme
e Vladimir Herzog - ainda no início dos anos 70 e,
depois, na segunda metade dessa década -, que
permitiram tomar as ruas em grandes manifestações
democráticas, lutando por liberdade de expressão,
contra a tortura e pela anistia.

Conjuntamente com essa primeira grande onda
de mobilizações populares, feitas pelos estudantes,
vieram os trabalhadores. No dia 12 de maio de 1978,
as máquinas da Scania Vabis, no ABC, pararam. Bra
ços cruzados, máquinas paradas, e através de uma
mobilização dos metalúrgicos do ABC, liderados por
Lula, a classe trabalhadora começou a entrar no ce
nário político nacional de forma decisiva.

Como uma mancha de óleo por todo o País, pro
pagaram-se as greves no ABC, e os trabalhadores,
há tanto tempo oprimidos pela ditadura, pela interven
ção nos sindicatos, pela ausência do direito de greve
e pela absoluta impossibilidade de manifestação polí
tica e sindical, começaram a romper todas essas
amarras e se constitu íram num novo e decisivo sujeito
político na história do Brasil.

O eixo fundamental da construção do nosso
Partido foram as lutas sindicais e operárias lideradas
por Lula, Olívio Dutra, Jacó Bitar, naquela época, e
tantas outras lideranças que vinham dessa grande
mobilização popular.

Forja-se, ao mesmo tempo, na relação entre as
igrejas e o movimento popular, porque, no período da
ditadura, as igrejas foram, especialmente para as co
munidades de base, o único espaço institucional e na
cional de resistência. Era ali onde se discutiam os pro
blemas do povo, onde o povo se encontrava para co
mungar, celebrar e organizar sua resistência. Tive
mos, então, uma contribuição também decisiva, no
âmbito da pastoral popular, à construção desse proje
to, que hoje é o Partido dos Trabalhadores.

Na universidade, toda a intelectualidade perse
guida pela ditadura que resistiu na dissidência, que
manteve a coerência e a integridade das suas idéias,
que nunca abandonou o que escreveu, também veio
na primeira hora construir o Partido dos Trabalhado
res. Foram inúmeros intelectuais de renome com
grande contribuição teórica. E a história do Brasil
mostra que aderiram desde o primeiro momento à
construção desse projeto partidário.

Tivemos, finalmente, uma pequena fração par
lamentar do que eram os autênticos do PMDB. Dessa
leva, quero destacar o então Deputado Estadual Edu
ardo Suplicy, que se encontra aqui presente. Era um
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grupo pequeno de Parlamentares que rompeu com a muito em 1988. Saímos vitoriosos das eleições muni-
lógica partidária de então, com a idéia do parti- cipais desse ano, quando ninguém imaginava que o
do-ônibus, apostando que seria possível, sim, impul- PT poderia obter tal resultado. Em 1984, governáva-
sionar um processo de transição e construir um parti- mos poucos municípios; basicamente Diadema e For-
do de sonhos, um partido que tantos haviam aguarda- taleza. Em 1988, começamos a governar Capitais im-
do ao longo dessa transição para a democracia, um portantes, como São Paulo, com a companheira Lui-
partido dos trabalhadores. za Erundina.

, O PT nasceu ~ssim e nunca perdeu o compro- Marcamos ali uma mudança na administração
mlsso com essas ongens. A sua presença nas lutas do poder local e iniciamos, sobretudo em Porto Ale-
sociais aca~ou impulsion~ndo o primeiro comício de gre, referência histórica, uma nova forma de governar,
luta pelas diretas no Brasil" na P,r~ça Paca~~bu.Na- ou seja, com transparência, participação popular e or-
q~ele mome~to fomos ~~ltO cntlc~dos. DI~lam qu~ çamento participativo. O PT começava a inaugurar a
nao era posslvel a translçao, que nao havena condl- forma petista de ser governo.
ç~es d~ mudança no regime militar p~r m~io ~as ~Iei- Logo a seguir, veio a campanha de 1989 - talvez
çoe~ diretas., M~s o PT, ,c?m a sua teImOSIa hlstórrca, tenha sido o momento de maior crescimento da nossa
realizou o pnmelro comlCIO no Pacaembu e deflagrou t aJ' t' 'a I't' To t d h t t I t, r e Orl po I Ica. Ira ou-se e campan a o a men e
a grande campanha das diretas, numa frente supra- d ed't di' d ,~, , ,esacr I a a pe os meIos e comunlcaçao e, no pe-
partidária de todas as forças democráticas, de todas , d ," I d d' t ~ h ' I, " , no o inICIa a ISpU a, nao aVia espaço para e a.
as entidades da sociedade CIVil, num dos momentos M t d' , I R d P f', " d d 'b" ' as, com o pouco empo Isponlve na e e ovo, 1-
mais memoravels a emocracla rasl eIra. ' t' 'd d d' 'd'

, , t zemos, com cria IVI a e e ousa la, paro la com os
, Da Campanha das Diretas, salmos, c,o~o, as grandes meios de comunicação e começamos a reali-
Im..agens, mostraram, ~oerentes,c?m o~' pnnclplos. zar comícios e manifestações.
Nao aceitamos a soluça0 do Coleglo Eleitoral. Houve , ,
uma ruptura naquela frente democrática, mas perma- , Com L~la, ~Ive a honra de percorrer e~te BraSIl. E,
necemos fiéis aos nossos princípios que sempre fo- ao fl~al do pn~elro e d? s:gundo turnos, vlamos todos
ram e serão um elemento decisivo na nossa trajetória os dias 500 mil a 1,":l',lhao de pessoa~ nas ruas" s~-
política. Tivemos de aprender a negociar ao longo nhando com a POSSibilidade de con~tr~lr u~ BraSil dl-
desses vinte anos, a flexibilizar as nossas posições, a fere~te. Era~ trabalhado!es q~e a Vida In~elra bateram
diminuir a nossa intransigência, que muitas vezes ti- cartao, vestiram macaca?, sUjaram a mao de graxa,
vemos na história do Brasil mas nunca abandona- mas, naquele momento, Iam para as ruas apregoar a
mos os nossos princípios fu~damentais.Naquele mo- possibilidade de ~aver um país difere~t~, com um tra-
mento assumíamos que o direito do povo de escolher balh~dor que. subIsse a rampa do PalaC'? do Planalto,
o Presidente era absolutamente inegociável e que vestisse a faIxa e governasse esta SOCiedade. Eram
não haveria outra possibilidade a não ser levar adian- trabalhadores do campo, com as mãos calejadas da
te a luta pela liberdade absoluta de expressão e de o enxada, com rostos cansados da vida, do trabalho, do
povo poder, por meio da eleição direta, escolher o sol, que víamos no Nordeste, sonhando esse sonho;
Presidente da República. eram professores perdidos nas salas de aula deste

Saímos isolados, logo a seguir, pelo Plano Cru- País i~teiro ensinando as crianças a ~scr~ver, ~ ler, e
zado - momento extremamente difícil na história do q~e ajudavam também a escrever a hlstóna, dIzendo:
Partido. Era, inegavelmente, um plano de grande ape- "E poss!vel m~~ar o Brasil; é ~ula Iá". E o ~rito e o so-
lo popular, mas que, de acordo com nossas análises, nho de Lula la foram contaminando a SOCiedade.
não teria muito futuro, Mais uma vez a nossa teimosia Fomos para o segundo turno e fizemos campa-
era insistir numa política econômica que rompesse nha memorável, sem abdicar da estatura política que
com a lógica da dívida externa, que, naqueles anos é marca do Partido, não aceitando o rebaixamento e
oitenta, iria esmagar a nossa capacidade de cresci- as regras que a elite tentava impor para que pudésse-
mento e promover uma longa instabilidade financeira. mos ser derrotados, frustrando o sentimento do povo
Não acreditávamos naquela solução monetária, no com uma das manipulações mais grosseiras dos mei-
congelamento dos preços, como uma solução sus- os de comunicação da história recente do Brasil.
tentável para a política econômica. Saímos de 1989 ainda com o sonho de construir

Do isolamento de 86, quando tivemos aqui uma um Brasil diferente e com a referência que Lula passou
pequena bancada eleita, graças àquilo que é o maior a ser, de forma decisiva, em toda a história do Brasil
patrimônio do Partido, a sua militância, crescemos que viria a seguir. De lá para cá, avançamos muito. O
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Partido, a cada quatro anos, dobra sua bancada fede- temporâneo do século XXI, que inicia este século
ral e tem sido a resistência à política neoliberal. numa curva ascendente de crescimento, de projeção,

Fomos críticos desta política econômica, procu- de avanço político e de reconhecimento de amplos
rando advertir a sociedade para o que seriam a ânco- setores da sociedade.
ra cambial, os juros elevados, a abertura comercial ra- Espero que nenhuma Liderança se esqueça -
dical e o projeto neoliberal, que longe de trazerem os que se esqueceram perderam essa condição - de
modernidade e progresso tecnológico ao Brasil, como que o primeiro valor fundamental do PT, nosso patri-
prometido no início da década de 90, levariam-no à mOnio mais importante, é a militância. Ela fez cada
estagnação. Nessa década, crescemos menos da uma das Lideranças que aqui estão. Poucas Lideran-
metade do que na década perdida dos anos ao. Esse ças do Partido eram referências públicas - talvez Wal-
é o resultado da política neoliberal. dir Pires ou o próprio companheiro Lula. Todos os de-

O Partido dos Trabalhadores, junto com os de- mais se fizeram pela militância, construída anonima-
mais partidos da Oposição, como PCdoB, PSB, PCB mente nos diretórios, nas fábricas, nas escolas, nos
e PSTU - que estiveram conosco na campanha elei- bairros, no campo, na luta pela terra, pelo salário e
toral -, e outros partidos e setores desta Casa, que pelo emprego, de onde surgem esse projeto, essa es-
muitas vezes vieram para o campo da oposição, resis- trela e esse sonho.
tiu a este modelo, a esta política. O segundo valor é a democracia interna, tão

Hoje, a história começa a nos dar razão, mais atacada por nossos adversários. Temos diferenças,
uma vez. Principalmente quando olhamos o vento disputas e correntes, mas essa é a dimensão essen-
que sopra na Europa, na América Latina, na busca de cial da nossa virtude e da nossa vitória. A crítica inter-
alternativas de um projeto de construção de uma so- na, o debate das idéias, a disputa de posições é que
ciedade mais fraterna, mais generosa, contra a exclu- permitem manter a correção de rumo, a integridade
são social, contra o desmonte do Estado nacional, de nossas políticas e de nossas propostas e o com-
contra a idéia de que uma sociedade se constrói ape- promisso da militância com esses projetos.
nas pelas forças de mercado, pelo valor de comprar e Não se trata de partido de caciques, de cima
de vender. É preciso resgatar a relação entre ética, para baixo, mas de partido que realiza um congresso
economia e política, para construirmos um novo ca- como o último, com 200 mil filiados participando, em
minho para a sociedade brasileira. A resistência foi que foram eleitos delegados de todo o Brasil para se
fundamental para criar o espaço político dessa possi- chegar a um encontro final com mais de mil delega-
bilidade histórica. dos. Democraticamente, cada um deve falar e defen-

Foi ao longo dessa trajetória de luta que o Partido der sua posição, sendo que qualquer filiado tem o
dos Trabalhadores também se construiu como a mais mesmo direito de subir à tribuna, de divergir e de en-
importante referência da ética na política. Não estive- caminhar contrariamente. Quem vota com total Iiber-
mos envolvidos em nenhum escândalo, entre tantos dade é o Plenário.
que denunciamos e enfrentamos até no plenário desta É verdade que, muitas vezes, cristalizamos a ló-
Casa, como o caso da CPI do Collor, da CPI do Orça- gica das tendências e temos feito um esforço muito
mento, da Pasta Rosa e de tantos outros episódios. O grande para superar essa dinâmica e repactuar o Par-
Partido dos Trabalhadores foi sempre uma marca da tido na unidade, que a bancada, a exemplo de hoje,
dignidade na vida pública, da transparência, da impes- expressa publicamente. Estamos construindo em vá-
soalidade, da honestidade, que são valores essenciais rias frentes partidárias, com grande dimensão, a uni-
à República, para uma elite que privatizou o Estado e dade do PT; a unidade do campo da Oposição, com
que construiu sua acumulação numa relação promís- os partidos aliados, independentemente do calendá-
cua entre os interesses privados e o setor público. rio eleitoral, com a exigência para que possamos ser

Quando olho para trás, lembro-me de que pas- uma alternativa de Governo e de poder na sociedade.
sei quase metade da minha vida construindo este Aprendi realmente com o depoimento de alguns
Partido, como tantos outros companheiros. Aprendi companheiros a respeito do que é ser petista. Termi-
com o PT alguns valores fundamentais, o que nos no com uma pequena história, que já contei algumas
permitiu corrigir tantos erros que cometemos na nos- vezes, e é sempre a lembrança mais forte para mim,
sa trajetória. Depois de 20 anos, podemos reconhe- quando estamos em dúvida e dificuldades, nos duros
cer que tivemos uma trajetória política vitoriosa. Po- momentos de embates no Partido, com tantos adver-
deríamos ter sido 05 últimos dos PC do século XX, sários, num país em que, hoje, 44 milhões de brasilei-
mas somos um partido socialista, democrático, con- ros vivem com apenas 2 reais por dia.



O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Agra
deço ao Deputado Severino Cavalcanti. Eu estava
contando os minutos para poder, no cargo de 32 Se
cretário, representando o PT, presidir esta sessão,
que toca o coração de todos n6s. O Deputado Severi
no Cavalcanti fez questão de, em nome do PPB, em
homenagem ao Partido dos Trabalhadores, na condi
ção de 22 Vice-Presidente da Casa, abrir os trabalhos
para que eu, depois, a eles desse continuidade.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Para
que a Mesa fique completa, já que esse partido tem
uma história também de luta em favor do estabeleci
mento da cota em benefício das mulheres, convido para
compor a Mesa a Senadora Marina Silva. (Palmas.)

Apesar de sua fragilidade física, magrinha assim,
a Senadora é uma das figuras mais contundentes na
afirmação das bandeiras do PT, particularmente da
quelas voltadas à questão ambiental- e estão comuni
cando-me que S. ExiI fez aniversário ontem. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Convi
do a fazer uso da palavra, em nome do Partido da
Frente Liberal, o Sr. Deputado Ronaldo Vasconcellos.
(Palmas.)

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PFL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais
componentes da Mesa, companheira Marina Silva,
senhoras e senhores, a história do Partido dos Traba
lhadores tem muito a ver com a minha pr6pria hist6ria
política. Comecei no antigo e glorioso MDB, no fim da
década de 70 e na de 80, quando passávamos da
fase do bipartidarismo para o pluripartidarismo. Hoje,
infelizmente, temos um sistema multipartidário. Na
quela época surgia o PT.

Vinte anos de associação, meu caro Presidente
Lula, não são vinte horas, não são vinte dias, não são
vinte meses. É difícil para qualquer associação, seja
ela comunitária, sindical ou federativa, time de fute
bol, ou mesmo um casamento, durar vinte anos. Mas
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Nossa trajetória vitoriosa exige também uma re- Gostaria de aproveitar esta oportunidade para
flexão humilde, porque quando olhamos para o Brasil, me manifestar em defesa da indústria de brinquedos
vemos desigualdades, exclusão social, fome, miséria, nacional, que está seriamente ameaçada, embora re-
violência, drogas, epidemias e ignorância de uma cebendo todo o apoio do Ministro Francisco Dornelles.
parte do povo. Isso exige humildade do Partido. Te- Convido o Deputado Jaques Wagner para assu-
mas de ser ainda mais criativos, competentes e ousa- mir a Presidência, e agradeço a oportunidade de ter
dos, consolidando as alianças e construindo, verda- aberto os trabalhos de sessão tão importante, em que
deiramente, uma alternativa para a sociedade. se homenageia o Partido dos Trabalhadores por seus

Lembro-me de algumas passagens, e termino 20 anos de existência. (Palmas.)
com uma em especial. Em um sábado, às 9h, fui fazer O S S . C I t' no Ir

t I I
' - ,., r. evermo ava can I, c- vl-

um~ carrea a na z~na su , nas e elçoes_mUniCIpaiS, e ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
haVia quatro mendigos sentados no chao, totalmente , é c p da pe'o SI" Ja IAra
b-b d E t d f' . d Cla, que o u a '1,. ques vv, gner,

e a ~s. u e,s ava cansa o, po~que lcavamos u- 39 secretário.
rante CinCO, seiS, sete horas em cima de um carro de
som. Mas um mendigo bêbado e sujo apontou-me o
dedo e disse, com bafo de cachaça: "Eu te conheço.
Você é o Mercadante!" Eu disse: "Eu sou o Mercadan
te". Ele adiantou: "Lembro-me de você nas CPI do
Collor e do Orçamento". Eu respondi: "Sou eu mes
mo". Ele falou: "Você já esteve na porta da minha fá
brica!" Eu indaguei: "Qual fábrica"? E ele respondeu:
"Forjaria São Bernardo". Aí, ele se virou para mim e
disse: "Mercadante, estou há dois anos e seis meses
desempregado e o que sobrou de mim é isso que
você está vendo. Hoje sou alcoólatra e mendigo, mas
ainda sou petista. Dê-me uma bandeira, que quero
entrar nesta carreata".(Palmas.)

É esse sentimento que faz o Partido ser o que é.
Na pessoa desse anônimo mendigo, parabenizo toda
a militância do Partido dos Trabalhadores pelos seus
vinte anos de existência.

Muito abrigado, companheiros. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Registro a presença do ex-Governador Cristovam Bu
arque. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Convoco para presidir os trabalhos desta sessão de
homenagem a esse grande partido, que superou fa
ses as mais difíceis, o Deputado Jaques Wagner, figu
ra extraordinária, que engrandece esta Casa.

Antes, porém, quero fazer um registro. Ontem lia
um pronunciamento do Deputado Delfim Netto em
que defendia a permanência do Banco do Estado de
São Paulo nas mãos dos brasileiros. Espero que o
Brasil se una na defesa dessa que é uma instituição
de fundamental importância para o País. Espero que
possamos impedir que se concretize mais essa entre
ga do nosso patrimônio ao capital internacional.

Vamos juntar-nos, pepebistas e petistas, para
defendero Banco do Estado de São Paulo, impedindo
que caia nas mãos sabe-se lá de quem. (Palmas.)
(Muito bem.)
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esse partido conseguiu permanecer na sua luta vitori- O PT tem uma grande referência política na VereadoM

asa por esses longos e profícuos anos. ra Helena Greco.
Senhoras e senhores, a bancada do PT forma- A bancada do PT com a qual convivi na Assem"

da por autênticos do MDB inicialmente constituía-se bléia Legislativa de 1987 a 1990 tinha vários Deputa-
de oito Deputados. Hoje temos sessenta Deputados, dos competentes.
ou seja, quase multiplicamos por dez a bancada do Dou agora um testemunho público. Nós, da ou·
PT na Câmara Federal. O PT tem, sim, um diferencial tra faixa, do outro leque de partidos políticos, dizía-
em relação aos outros partidos políticos. Qual é esse mos sempre que o PT é bom de atiradeira, é bom de
diferencial? É aquilo que o ilustre Deputado Aloizio bodoque - não sei se conhecem esta expressão -,
Mercadante chamou de militância, que nós chama- mas não sabe ser vidraça. Em outras palavras: o PT
mos de bases. O PT forma, constrói fisicamente as não sabe administrar. Mais uma vez faço justiça e no-
suas bases. E as bases participam, efetivamente, e vamente peço vênia para voltar à minha Belo Horizon-
até afetivamente, da história do PT. te e a Minas Gerais. Um dos melhores Prefeitos que a

Imagino o quanto deve ser difícil, meu caro Pre- Capital de Minas Gerais teve chama-se Patrus Anani-
sidente Lula, ser candidato a Prefeito por um partido as, do Partido dos Trabalhadores. (Palmas.)
como o PT, tendo de ouvir as bases e participar de in- Queria também fazer uma confissão pública.
termináveis debates. É preciso muita paciência para Meus caros Lula, José Dirceu, Presidente do partido,
ser candidato a um cargo executivo no Partido dos Jaques Wagner, grande figura desta Casa, e Senadora
Trabalhadores. Só essa paciência já dá ao candidato Marina Silva, acho que a vida da gente tem de ser um li-
muita sapiência política. Este é o diferencial que vo- vro aberto. No primeiro turno das eleições de 1989 -
cês, do PT, têm em relação a nós, dos outros partidos: não me vaiem, por favor -, liberal e democrata que sou,
a militância, que participa efetiva e afetivamente das votei em Guilherme Afif Domingos. No segundo turno,
ações do partido. quando entrei na cabina de votação, com a minha cons"

Lembro outro diferencial importante do PT relati- ciência, sozinho, cumprindo um dever e ao mesmo temM

vamente aos outros partidos: a capacidade de mobilizar po exercendo um direito, não tive a menor dúvida e era-
as massas. Essa é uma característica própria do PT. vei 13: Lula para Presidente da República. (Palmas.)

Recordo-me da campanha das Diretas, de Fran- Nesta Câmara, temos a liderança do ilustre Depu"'
co Montoro, Tancredo Neves, meu Estado de Minas tado Inocêncio Oliveira, com quem converso. Queria
Gerais - também preciso defender o meu torrão, até que todos soubessem da admiração e do respeito que o
porque Tancredo foi um grande político. Talvez o Lula Líder do nosso Partido, Inocêncio Oliveira, tem por to-
não se lembre, mas fui escalado, naquela época, Ve- dos os Deputados, mas principalmente pelas Lideran-
reador de primeiro mandato, para dar-lhe as bo- ças do PT nesta Casa, como os Deputados Marcelo
as-vindas e atendê-lo no que precisasse no comício Déda, José Genoíno e, agora, Aloizio Mercadante. Cito
das Diretas em Belo Horizonte. Foi uma das poucas somente esses três porque foi com quem convivi nesta
vezes na vida em que vi o Dr. Tancredo Neves, a Câmara. Mas queria dar esta declaração pública acerca
quem admiro e respeito tanto, ter uma posição tíbia - do respeito que Inocêncio Oliveira tem para com as De-
para não usar outro adjetivo. Mas lá estava eu, Verea- putadas, os Deputados e as Lideranças do PT.
dor de primeiro mandato, atendendo o Lula. Por fim, parabenizo o PT por seus 20 anos de

Muitas pessoas importantes tem o PT, mas existência, dize~do.qU? não sou Pl! até porq.ue nã~ sei
peço vênia a este Plenário, porque estão presentes se o. PT me aceitarIa la, mas respeito e admiro mUito o
ilustres figuras históricas desse partido, para fazer partIdo.
uma referência pessoal de admiração e verdadeira Bom-dia a todos. (Palmas.)
convivência pacífica que tive durante quatro anos. Por O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Convi-
isso, peço licença a todos os importantes líderes do do para fazer uso da palavra, em nome do PSDB, o
PT para reverenciar a figura da Vereadora Helena Deputado Aécio Neves, Líder da bancada desse par"
Greco, que foi indiscutivelmente uma das melhores fi- tido nesta Casa. (Palmas.)
guras políticas que o partido já deu a Belo Horizonte, O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão
a Minas Gerais e ao País. (Palmas.) Convivi com He- do orador.) - Sr. Presidente desta sessão, ilustre Del.
lena Greco - pessoa de classe média alta, meu caro putado Jaques Wagner; caro Presidente de Honra do
A/oizio Mercadante! - muitos anos e aprendi muito PT, que mais uma vez muito nos honra com sua pre-
com ela. Participava de todos os encontros e debates, sença nesta que já foi a sua Casa, grande brasileiro
de manhã, de tarde, de noite, e não tinha madrugada. Luiz Inácio Lula da Silva; meu caro Presidente Nacio..
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nal do PT, Deputado José Dirceu; meu caro Líder do Certamente, o País e os democratas brasileiros devem
PT na Câmara Federal, Deputado Aloizio Mercadante; muito ao PT, sobretudo aqueles que acreditam que a
Senadora Marina Silva, companheiras e companhei- democracia só prevalece e se sustenta quando tiver-
ros da bancada do PT na Câmara Federal, companhe- mos partidos políticos com propostas claras, definidas.
iros Parlamentares de outros partidos que prestigiam Foi naquele tempo das Diretas que aumentou a
este momento cívico de reencontro do País com a sua minha admiração e o meu respeito pelo PT. Não é por
própria história, militantes do PT de várias partes do ser hoje o aniversário do PT, da cidadania e da pró-
País, lideranças estaduais e municipais que, aqui pre- pria democracia que vou aqui dizer que só vi acertos
sentes, apenas dão forma a algo extremamente claro, em sua trajetória. Certamente, discordamos em mui-
a meu ver, na alma e no sentimento daqueles que tos momentos. Um deles, muito claro, não há por que
acompanham a vida brasileira nos últimos vinte ou trin- aqui não falar sobre ele, foi o momento do Colégio
ta anos: a convicção de que o PT é, sem dúvida ne- Eleitoral, quando o PT tomou uma posição - respeita-
nhuma, a grande novidade, a coisa nova, a audácia da por todos nós, respeitada inclusive, de público,
maior que a vida pública brasileira produziu nesses úl- pelo então candidato das forças democráticas - que
timos anos. marcou, sim, a história do PT. Isso mostra que nas di-

Iniciei a minha militância política quando acom- vergências se constrói também o respeito.
pan~ava as movimentações e articulações que ocor- De Já para cá tivemos outros embates, muitas
riam no ABC paulista em torno da formação de um concordâncias e muitos encontros. Outro encontro
partido dos trabalhadores. E que jovem, naquele mo- marcante - momento de afirmação cívica, em que as
mento, não se emocionou quando, em 1979, se não questões nacionais se sobrepuseram e estiveram adi-
me engano, por meio de uma proposta do Sindicato ante das questões partidárias, dos interesses eleitora-
dos Metalúrgicos de Santo André, foi aprovada a tese is - foi certamente o afastamento do Presidente Col-
que criava as condições para que a partir dali se fun- lor. Mais uma vez estivemos juntos, no Congresso Na-
dasse um partido de trabalhadores no País? cional e nas ruas, pregando a moralização da adminis-

Os senhores, muito mais do que eu, sabem as di- tração pública. E talvez esta seja, meus caros Aloizio
ficuldades e incompreensões que viveram. Não tocarei Mercadante e Jaques Wagner, a marca que aproxima
nesse ponto, pois certamente outros, muito melhor do muito a história do PT da história mais recente do meu
que eu, farão o histórico do que foi o PT, da importân- partido, o PSDB: a clara compreensão do cuidado que
cia do PT para o País e para a democracia. Eu próprio se deve ter ao administrar a máquina pública, a perma-
havia preparado, com minha Assessoria, longo discur- nente preocupação com a questão moral e um com-
so em que detalhes da formação e dos embates eram promisso inalienável com o comportamento ético.
citados, mas optei por falar com meu coração e com as Tenho enorme respeito pela trajetória do partido
lembranças do convívio e dos encontros que tivemos, de V. Exll, Deputado Aloizio Mercadante. Cresci nesta
ao longo desses vinte anos, meu caro Lula. Casa, única casa política a que pertenci ao longo da mi-

Obviamente, começo a falar da campanha das nha militância, ao lado de lideranças importantes do PT.
Diretas. Caminhamos por este País - eu, mero espec- No momento em que assumi a Liderança do PSDB, há
tador privilegiado daquela cena política, acompanhava três anos, encontrei na Liderança do PT o grande Depu-
o então Governador de Minas Gerais, de quem era se- tado José Machado. A partir daí, tive o privilégio de con-
cretário particular, meu avô, Tancredo Neves -, e pude viver mais de perto com esta grande figura humana e
ter os primeiros contatos e conversas com jovens Iide- excepcional liderança política e partidária, um dos mai-
ranças entusiasmadas, idealistas, que acreditavam ser ores tribunos desta Casa: o Deputado Marcelo Déda.
possível, sim, construir no Brasil, em bases absoluta- Em seguida, foi com o Líder José Genoíno que tive a
mente sólidas, um quadro partidário que nada tinha a oportunidade de conviver, de debater, de discutir, de di-
ver com aquele passado recente de insegurança, in- vergir, mas muitas vezes de construir, ao longo desse
certezas e partidos políticos criados autoritariamente. último ano. Agora, o destino me dá o privilégio de estar

Esta semana, li um artigo do meu companheiro com V. Exa. no Colégio de Líderes desta Casa.
José Genoíno, que discorre, com absoluta correção, Faço esse rápido histórico para dizer que, da mes-
sobre a fragilidade dos partidos políticos na história ma forma que todos nós amadurecemos, o PT também
republicana brasileira. amadureceu. Se temos questões pontuais, das quais di-

Portanto, não tenho dúvidas em dizer que de vinte vergimos, como, por exemplo, em relação ao modelo de
anos para cá é que foi iniciada a construção da história Estado que queremos para o País, temos algo muito
partidária brasileira em regime de democracia plena. mais forte em comum: todos lutamos pela diminuição
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das desigualdades sociais, até mesmo pensando que Parabéns, PT, pelo que fez ao País até hoje!
caminhos diversos sejam os mais apropriados, mas Muito obrigado. (Palmas.)
certamente todos temos um objetivo comum. É esse O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Regis-
objetivo comum que nos tem proporcionado, seja no tro as presenças do Deputado Chico Floresta, repre-
Colégio de Líderes, seja nas discussões nas Comis- sentante da bancada do PT na Câmara Legislativa do
sões Temáticas desta Casa, encontrar o momento para Distrito Federal; do Prof. Osmar de Oliveira Marchese,
buscar o entendimento. Não foram poucas as vezes, Secretário-Geral do Sindicato Nacional dos Docentes
minhas senhoras e meus senhores, em que nasceram das Instituições de Ensino Superior - ANDES; e do
de articulação do PT com o PSDB soluções importantes Sr. Antônio Carlos Andrade, Secretário-Geral do PT
para questões fundamentais para o País. do Distrito Federal.

Vejo ali a ilustre Deputada Zulaiê Cobra, Relato- O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Com a
ra da reforma do Judiciário. Nasceu numa discussão e palavra o Deputado Arthur Virgílio, em nome da Lide-
num entendimento com o Partido dos Trabalhadores rança do Governo. (Palmas.)
a possibilida~e de que, num, primeiro !nstante, o De- O SR. ARTHUR VIRGíuo (PSDB - AM.) - Sr.
putado AloysIo Nunes Ferreira assumisse aquela re- Presidente, Deputado Jaques Wagner, Líder Aloizio
latoria. Conseqüentemente, após o chamamento do Mercadante Senadora Marina Silva Presidente José
Presidente da ~epúblic~, pude indicar par~ e_sse pos- Dirceu, Sen'ador Eduardo Suplicy, 'Presidente Paes
to, com o apoIo das LI?Aeranças de oposlçao desta de Andrade, Deputadas e Deputados do Partido dos
Casa',a Deputada ~ulale Cobra, que entrega ago!a Trabalhadores, Parlamentares do Congresso Nacio-
ao Pais, com o apoIo de .t~~os, uma t~ansfor~a.çao nal, militantes do PT e, por último, mas jamais em or-
estrutural e, a meu ver, definitiva da Justiça brasIleira. dem de importância, Deputado e expressivo Líder do

Cito esse exemplo para mostrar que esta é a País Luiz Inácio Lula da Silva, ouvi o bem arrumado,
Casa do entendimento, do diálogo. E o PT, permanen- bem composto, sóbrio e correto discurso proferido
temente, ao longo dos últimos anos, cada vez mais, pelo Deputado Aécio Neves e pus-me a imaginar qual
sem abrir mão das suas convicções e do seu projeto seria exatamente a melhor maneira de participar des-
de País, tem sabido negociar, transigir e, obviamente, ta homenagem.
a partir daí, construir. Em primeiro lugar, tomei a decisão de estar

Portanto, meu caro Presidente Jaques Wagner, aqui. Em segundo lugar, vim com a nítida determina-
srs. membros da Mesa, caros Parlamentares presen- ção de revelar do fundo do coração, mas lá do fundo
tes, minhas senhoras e meu senhores, quando fui in- mesmo, o paradoxo que existe entre a necessidade
formado da confirmação desta sessão, fiz questão de de combater, às vezes dura e ferozmente, as posi-
aqui estar, como Líder do PSDB nesta Casa, para tra- ções adotadas pelo Partido dos Trabalhadores aqui e
zer uma singela, mas extremamente sincera, contri- em qualquer foro de debate e, ao mesmo tempo, a
buição a este momento. Digo, com muita firmeza, que inarredável admiração que tenho pelos seus mem-
o País certamente deve e deverá muito mais ainda ao bros, pelos seus Parlamentares, pela sua direção,
PT e, sobretudo, à coragem daqueles que lá atrás, en- pela sua integridade básica, pela sua capacidade de
frentando, quero repetir, incompreensões em vários ser honrado quando erra e honrado quando acerta.
setores da sociedade, passaram a entender a impor- Descobri que esse paradoxo, no fundo, no fundo, Go-
tância daquele movimento e souberam ser firmes e vernador Cristovam Buarque, faz bem ao meu espíri-
audazes. to, à minha alma, ao meu próprio ser.

Portanto, nós, do PSDB, que acreditamos ser A questão pode ser abordada de maneira sim-
possível construir uma democracia fundada em parti- pies, Líder Marcelo Deda: se há discordância ideoló-
dos políticos com convicções, projetos e programas, gica (e ela tem sido aqui posta com seriedade por am-
só temos, neste instante, que aplaudir a coragem, a bos os lados), deve ser exposta. Por que água com
determinação e o profundo sentimento cívico que cer- açúcar? Palavras duras acontecem. Palavras duras
tamente caminha na alma e na consciência de cada que depois imaginamos que possam ter magoado
membro do Partido dos Trabalhadores. quem as recebeu e, com certeza, magoam até aquele

Sr. Presidente, o PSDB orgulha-se de, nesta que as proferiu, se quem as proferiu fui eu, sem que
Casa estar construindo um novo País, muitas vezes nada disso empane o fato de que nós temos, come-
divergindo, mas aprendendo e, sobretudo, sabendo morando hoje o seu 202 aniversário, um ~rande p~rti-
entender que na alma de cada membro do PT há um do, uma grande entidade da democracIa braSIleira,
sentimento de Pátria e de cidadania. um partido que, de oposição fulgurante, virou Gover-
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no municipal e estadual, com passagens de êxito pela entrechoque que leve - quem sabe? - à verdade chi-
vida pública brasileira; um partido que haverá - e eu nesa da terceira idéia, à verdade sintética.
sempre brinco com meus companheiros e amigos do Mas o fato é que não me surpreendi quando en-
PT -, um dia, de chegar à Presidência da República. contrei aqui o debate encarniçado. Surpreendi-me,
Espero apenas que não na próxima eleição, já tão ra- sim, quando me pilhei coordenando reuniões do Con-
pidamente. (Risos.) Enfim, é um partido que está fa- gresso Nacional absolutamente fragilizado, sem nú-
dado a chegar ao poder, porque, sobretudo, é um par- mero para votar matérias de interesse do Governo e
tido de verdade, com militância fiel, com capilaridade, do País, a depender de uma verificação de quorum
que desperta paixão. Edesperta paixão nos que o de- pedida pelo PT e pelas oposições, por exemplo. Pela
fendem e nos que o criticam, porque mobiliza senti- negociação democrática, conseguimos, ao longo
mentos, na antevéspera do momento em que compo- deste ano em que tenho sido o Líder do Governo, evi-
rá projetos e propostas capazes de levá-lo, um dia, a tar que isso acontecesse, em qualquer circunstância.
dirigir os destinos deste País com a competência com Ou seja, se eu tivesse que dar um exemplo claro da
que tem administrado diversas Prefeituras e alguns forma humilde como me refiro ao seu partido, meu
Governos de Estado. caro Deputado Lula, eu diria que seu partido me aju-

Quando algumas pessoas me perguntam se dou e me ~juda a des.empenhar o papel Lf?~r do Ga-
voto em Lula para Presidente, respondo que não, mas ~erno aqUi. Tem-me ajudado quando m~ <:ntlca e, ~u-
que já votei, em 1989, no segundo turno. E aos que in- Itas veze~, me faz melhorar ~ POSI~O anterior;
dagam se tenho medo de Lula vir a ser Presidente da tem-me .~Ju~ado quando negocIa .comlgo, quan?o
República, afirmo: não. Não tenho medo algum de te~ pa?lenCla e q~ando coloca.os Interess.es n~cJO-
Lula chegar à Presidência da República. Tenho certe- nals aCima de qual.squer o~~ros Interesses, Jamais se
za de que, se isso ocorresse por vontade do povo bra- portando de ma~elra sec.tana, pelo "2enos no~ ace~-
sUeiro nenhuma catástrofe aconteceria não haveria tos que temos feito. De mmha parte nao h~uve Jamais
atras~ algum, nada aconteceria que leva~se o Brasil a o a~ropelamento. ~a parte do PT, tem haVIdo sempre
andar para trás. Não haveria qualquer perda para a mUita compreensao. .• . .
democracia, não haveria nada que nos impedisse de Tenho que abm parenteses para,. com?vld~-
continuar na direção do crescimento econômico e da mente, falar de um colega que.chego~.aqUl comigo, Ir-
distribuição de riqueza, até porque nosso crescimen- ~anado no combate ao regime ~Ihtar. ~hegamos
to está assentado em bases firmes, de estabilidade juntos a esta .Casa, o Deputado Jose Genomo e e~, e
econômica, de inflação baixa, de reformas que, para se~p~e convlyemos, até o momento ~m que ~e_VI na
mim, são essenciais para a recomposição do Estado P?slçao de Llder do Governo e S. Ex na poslçao de
brasileiro em moldes efetivamente democráticos e Llder do PT.

J
·ustos. . Tivemos vários mom?ntos duros - a ponto,. in-

_ cluslve, de eu haver conclurdo que temos uma amlza-
Mas se tem.?s. que combater,. vamos, entao, de tão sólida que não se desestabilizá, apesar das

combater, o que nao Impede que queiramos e possa- tantas palavras duras e até rudes que trocamos, fa-
mos ta~bém, num momen!o como este, h~m:n.agear lando um ao outro, e não um do outro -, momentos de
~m partIdo que faz parte, SIm, do meu patnmonlo afe- absoluta troca de emoções, momentos de forte rela-
tiVO. ção de adversidade que cultivamos. Com a honradez

Devo dizer a V. Exas., Srs. Deputados, aos se- com que S.Exa. se porta, com a convicção que me
nhoras militantes e a Lula que aprendi um pouco mais move, fui aos poucos aprendendo a Iídar com José
com o PT ao longo deste período em que tenho exer- Genoíno nesta Casa, descobrindo nele alguém capaz
cido aqui a Liderança do Governo no Congresso Na- dessa transigência que o leva não a abandonar seus
cionaI. princípios, e sim a negociar, sempre totalmente fiel à

É verdade que confirmei o que imaginava, Líder sua bancada, e a preocupar-se, fraternal e generosa-
Heloísa Helena; confirmei o choque, o choque neces- mente, com o destino dos seus adversários leais.
sário, o entrechoque, o confronto das idéias, que Nesta sessão de homenagem ao PT, não pode-
sempre deve levar às melhores sínteses, até porque ria deixar de prestar, eu próprio, uma homenagem
qualquer idéia, por mais brilhante que pareça, sozi- muito especial a uma figura que se tem portado com
nha, sem o debate, sem a democracia, fica magra, uma tal grandeza que o faz prescindir de qualquer
não se robustece. Uma idéia torna-se robusta somen- cargo e de qualquer título para ser reconhecido como
te quando aprende, ela própria, com outra idéia, num um grande Deputado que esta Casa reverencia, res-
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peita e ouve em civilizado silêncio. (Palmas.) José muito sonho na cabeça e muita ternura na alma. O
Genoíno é capaz de transcender os meros limites da Deputado Arthur Virgílio expressou o que sabemos:
ação e da oposição, capaz de ser um opositor intran- mesmo os mais duros adversários têm o respeito e o
sigente do Governo que ele combate - Governo que carinho por essa trajetória que vimos construindo na
defendo com intransigência, também -, porque age política brasileira.
sempre tendo, aos seus olhos, à sua frente, no seu Eu não poderia deixar de aproveitar este emoti-
coração, na sua racionalidade, a capacidade e o de- vo momento produzido pelo Deputado Arthur Virgílio
sejo de servir ao País. para aumentar a emoção, ao tempo em que vamos

Não me é custoso homenagear o Deputado homenagear alguns que participaram da nossa cami-
José Genoíno. nhada, que são nossos heróis, porque se foram em

Encerro, Sr. Presidente, parabenizando o PT, combate ou assassinados covardemente, e outros
desejando muitas felicidades ao Líder Aloizio Merca- que se foram e deixaram saudade, na história da
dante, que começa muito bem seu exercício na Lide- construção do PT.
rança. Eu pediria, para combinar o protocolo do ato

Vejo aqui José Dirceu. Vejo V. Exª, Deputado Ja- com o que gostamos de fazer, que, ao ler os nomes,
ques Wagner. Vejo José Machado, e vejo essa ta/en- saudássemos com as nossas palmas os que gosta-
tosa figura de Sergipe que é o Deputado Marcelo ríamos que estivessem presentes e não estão.
Déda, tribuno, como dizia o Ministro e Deputado Almi- Primeiro, vou ler os nomes daqueles que são
no Affonso, da verdadeira e genuína raça dos tribu- heróis tombados em combate: Margarida Maria Alves
nos. Mas, sobretudo, ao encerrar, Sr. Presidente, res- (palmas); Nativo da Natividade (palmas); Padre Josi-
salto uma figura do PT que o Brasil inteiro reverencia mo Tavares (palmas); Dorcelina Falador (palmas);
até quando combate. Eu próprio, quando o combato, Chico Mendes (palmas); Vianey Ferreira Campos
jamais deixo de reverenciá-lo. Trata-se de alguém ex- (palmas); Paulo Vinha (palmas).
traordinário pela sua trajetória, pela sua firmeza, al- Agora cito os que se foram normalmente - se é
guém fadado a viver ainda grandes momentos neste que se pode dizer isso -, e que deixaram também his-
País, alguém fadado a influenciar de maneira muito tória: Henrique Filho, o Henfil (palmas); Perseu Abra-
forte ~ destino do seu povo. mo (palmas); Florestan Fernandes (palmas); Eder

As vezes sinto uma certa angústia, uma angús- Sader (palmas); Paulo Freire (palmas); Luis Travas-
tia compreensível, quando penso: por que, de repen- sos (palmas); Francisco Zocoli (palmas); Mário Pedro-
te, passei a discordar dele? Por que, de repente, ele sa (palmas); Hélio Pellegrino (palmas); Sérgio Buar-
passou a discordar de mim? São esses os preços do que de Holanda (palmas); Luiz Gonzaga Júnior, o
destino, que nos são jogados pela própria evolução Gonzaguinha (palmas); Beth Lima (palmas) e Otavia-
da visão de mundo de cada um. no de Carvalho (palmas).

Uma verdade deve ficar bem nítida, nesta pon- A todos, onde estiverem, desejamos o nosso ca-
deração final: trata-se de alguém que, sendo o que é e rinho. Tenho certeza de que estão aqui conosco.
representando o que representa, às vezes até come- O SR. MARCELO DÉDA - Wilson Pinheiro.
ten~o ~s injustiças que co~ete ou ?rat~c~nd? as mui- (Palmas.)
tas JustlÇ?S que~seu ~oraçao e sua Int~lJgencla o man- O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) _ Perdo-
dam pra!ICar, na? deixa de ser, para ~'m, u~a.grande em-me se a lista não está completa. Sugiro que, em
referencla emocionai, pesS?~' e polltlca, nao Importa vez de gritarem, tragam os nomes para completar-
que, agora, como adversáno, trata-se de um homem "t d h d t.. mos a IS a os omenagea os ausen es.que, se quero dar o exemplo de como o povo braSllel- , ~

ro é capaz de crescer, de fazer coisas, de fortalecer a . ~ S~. MARCELO DEDA - Mas o PT que nao
democracia e mudar fundamentalmente a sua própria gnta nao e PT.
realidade, trocando a injustiça pela justiça, é quem O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Cha-
me vem logo à lembrança. mo agora para fazer uso da palavra, em nome do <

É de você mesmo que estou falando, Lula, você PMDB, o Deputado Zaire Rezende.
que é um dos grandes líderes do povo brasileiro. (Pal- Dizem que ele saiu da campanha em Uberlân-
mas. O orador é cumprimentado.) dia só para participar desta homenagem ao PT. (Pai-

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Não mas.}
poderia ser diferente. Vinte anos dessa construção, O SR. ZAIRE REZENDE (PMOB - MG. Sem re-
seguramente sempre com a emoção no coração, com visão do orador.) - Presidente Jaques Wagner, com-
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panheiro Lula, companheiro Mercadante, companhei- nistrativas passadas, tocadas por outros estratos do
ro José Dirceu, companheira Marína Silva, membros espectro político, como é o caso do Orçamento Parti-
do PT, todos aqueles que aqui estão no plenário, há cipativo, processo de definição de políticas em que os
dias muito especiais nesta Casa, e este é um deles. setores organizados da sociedade exercem, dentro
Não iremos aprovar nesta manhã matéria alguma, dos limites que a nossa própria história impõe, a de-
não há emendas nem DVS para serem discutidos; mocracia direta, quando trata da alocação de recur-
esta deve ser considerada mais uma manhã em que sos públicos.
esta Casa se reúne para a celebração da diferença, Tenho para mim que, para haver democracia, al-
da liberdade e da esperança. guns elementos são fundamentais: além da liberda-

Quando digo isso, pretendo caracterizar soleni- de, a participação. Só pode haver democracia, não
dades desta natureza como momentos de reflexão a somente dentro do partido, como dentro da socieda-
respeito da democracia brasileira. Qualquer democra- de, se houver realmente participação profundamente
cia, ainda que incompleta, e talvez sobretudo por isso livre.
mesmo, não pode prescindir de instituições partidári- No momento em que o PT, nas suas administra-
as que representem os variados sonhos da socieda- ções, inverte as prioridades e coloca as pessoas no
de brasileira. centro das suas preocupações, desencadeia o pro-

O Partido dos Trabalhadores - hoje o mais ex- cesso, que, diria, tem sido mais rico na sua experiên-
pressivo partido do campo da esquerda brasileira - cia e no aporte quem tem trazido para a construção
tem prestado valiosa contribuição à construção da da história política brasileira.
democracia. Nesta breve trajetória, entre o seu nasci- Nas duas Casas do Parlamento, o Partido dos
menta e os dias de hoje, o partido exibe uma vitalida- Trabalhadores tem cumprido, ao lado de outras legen-
de política impressionante, a qual o Deputado Aloizio das do campo de esquerda e de setores às vezes dis-
Mercadante já relembrou em números. tribuídos até em legendas governistas, importante

Acompanho com atenção, com respeito e com papel aglutinador em torno das discussões das maté-
carinho toda a vida do PT, desde o seu nascimento, a rias mais importantes.
sua existência, a sua atividade, as suas lutas inter- Destaco ainda a negociação como uma caracte-
nas, o que, ao contrário do que pode parecer para rística de quem já aprendeu a transigir - e o PT já
muitos, tomo como uma impressionante vitalidade aprendeu a realizá-Ia - e de quem percebe a sua pró-
que permite que haja o conflito - um conflito saudá- pria dimensão política, a sua responsabilidade para
vel- e o estabelecimento da possibilidade da expres- com as soluções dos problemas nacionais e, mais
são das divergências que enriquece a todos. que isso, de quem acalenta e renova a esperança de

Acompanho, sobretudo, com muita atenção, construção de um País justo, um País da inclusão, ao
essa busca da construção da revolução socialista invés da exclusão, que degrada a condição humana.
dentro da estrutura capitalista brasileira. Acho que Quero, então, ao ser indicado pela Liderança do
esse é o maior desafio para o PT, como para aqueles PMDB para prestar a homenagem ao Partido dos Tra-
que têm um pensamento progressista e o procuram balhadores pelos seus 20 anos de vida, compreender
colocar em prática em nosso País. esta solenidade como a afirmação de que a pluralida-

Organizado na maioria dos Municípios brasilei- de, como aliás está inscrita em nossa Carta Política,
ros, o Partido dos Trabalhadores não somente partici- de que a diversidade ideológica, diferentemente dos
pa de todas as disputas eleitorais, como também que advogam a tese contrária à existência de múlti-
acrescenta continuamente ao cenário político brasile- pias legendas, é essencial, diria mesmo imprescindí-
iro novos atores políticos, parcelas da população até vel para a construção de um novo projeto para o nos-
então desprovidas de representação, sendo assim so País.
um espaço privilegiado para construção de novas Ii- Em nome do Partido do Movimento Democráti-
deranças. Acredito que, com freqüência e grande in- co Brasileiro, parabenizo o Partido dos Trabalhadores
tensídade, essas novas lideranças são construídas pela sua data, reiterando a compreensão de que, se
exatamente pelos ideais do partido, mas sobretudo não estamos neste momento a votar importantes ma-
peia imensa democracia que transita em seu seio. térias, estamos a celebrar a diferença, estamos a co-

À frente de várias administrações municipais e memorar a própria democracia brasileira.
de alguns Estados, o partido dos Trabalhadores tem Por falar em democracia, eu diria que a sua
tido a sensibilidade não somente para inovar, mas construção é lenta e difícil. O movimento dessa cons-
também para voltar o olhar para experiências admi- trução é pendular: avança e recua. Nesses últimos
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dez anos, estamos acompanhando com muita c1are- do Regis Cavalcante, das Alagoas, que falará pelo
za esse movimento pendular. Quando feita, a Consti- PPS.
tuição de 1988 foi batizada de Constitui~~o_cidadã, Agradeço, igualmente, as palavras do Líder do
porque o que ela trouxe em termos de deflnlçoes e de Governo nosso companheiro e amigo Deputado
benefícios individuais, coletivos e sociais realmente a Arthur Virgílio. '
transformou numa Constituição cidadã. Mas, de lá Q d t d d" _ . uero ' es acar e agra ecer a presença e
para ca, ela tem sofndo um processo de corrosao In- Paes de Andrad h m 'd" PMDB

A e, o em que presl lU o e que
terna, mostrand? exatamente esse lado,do pe~dulo conosco tem militado em defesa do Brasil, da demo-
que procura retIrar aquela força que a Impulsionou cracia e do trabalho. (PaI.)
para a frente. mas

Portanto, neste momento _ e talvez por isso _ Agrade~o també~ a presença?o Deputado Fer-
parabenizo o PT, seus membros e seus simpatizantes nando Ga~elra, q~e Ja esteve aqUi conosco, nosso
pela sua presença na história política brasileira. Te- companheiro e amigo que representa o Partido Verde

h rt d _. t' PT nesta Casa.n o ce eza e que, se nao eXls Isse o na nossa
história, hoje ela seria completamente diferente. Agradeço ~ pre~~nça de Cristovam Buarque,

Muito obrigado. (Palmas.) n~ss? companheIro militante que governou tão bem o

O SR PRESIDENTE (J W )
. Distrito Federal. (Palmas.)

• aques agner - Convl- _ ,
do a Senadora Heloísa Helena Líder do PT no Sena- Quero agradecer o Deputado Odelmo Leao, LI-
do, para compor a Mesa. (Pal~as.) der do P~B, que esteve nesta sessão de homenagem

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) _ Com e nos delx~u u~ abraço. .
muito orgulho, passo a direção dos trabalhos ao Pre- D~seJo amda agradecer a presença, especIal
sidente da Casa, Deputado Michel Temer. (Palmas.) pa~a nos, de um ex-Deputado, f~ndador do PT e que

hOJe trabalha no Congresso NaCional. Ele nos ajudou
O Sr. Jaques Wagner, 3B Secretário a organizar o PT no Congresso Nacional e em todo o

deixa a cadeira da presidência, que é ocu- Brasil. Refiro-me ao companheiro Antônio Carlos Oli-
pada pelo Sr. Michel Temer, Presidente. veira, que nos ajudou nos momentos mais duros da

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Concedo fundação do PT. (Palmas.)
a palavra ao Deputado José Dirceu, Presidente Naci- Finalmente, agradeço a um conterrâneo meu,
anal do PT, para falar em nome do partido. Senador José Alencar, do PMDB de Minas Gerais,

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT _ SP. Sem revisão do que nos honra com sua presen?a. (Palmas.) E ~ais
orador.) - Sr. Presidente, Deputado Michel Temer, a u~.a vez a todos os companheIros e c?mpanhelras
quem, em nome do PT, agradeço por estar presidindo mIlitantes, nossos Parlame~tares, PrefeItos e os Par-
esta sessão; companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, lamentares dos outros partidos.
fundador do Partido dos Trabalhadores; nosso Líder, O Deputado Aloizio Mercadante já falou dos 20
Deputado Aloizio Mercadante, e nossa Líder, Sena- anos do PT. Quero, neste momento, que deve ser so-
dora Heloísa Helena; agradeço, de coração, a presen- Iene, além de reverenciar a memória de todos os que
ça de todos, particularmente do Deputado Ronaldo nos deixaram - o que já foi feito pelo Deputado Ja-
Vasconcellos, que falou em nome da Liderança do ques Wagner quando presidia a sessão -, reafirmar
PFL; do Deputado Aécio Neves, que falou em nome os compromissos do PT.
da Liderança do PSDB; e do meu companheiro con- Em primeiro lugar, reafirmo o compromisso do
terrâneo e amigo Deputado Zaire Rezende, que falou PT com o povo brasileiro, com os trabalhadores, no
em nome da Liderança do PMDB. sentido histórico e cultural que essa palavra tem, no

Agradeço ainda a presença do Líder do PMDB, sentido simbólico para todos nós. Isso significa que o
Deputado Geddel Vieira Lima, que esteve na sessão PT reafirma seu compromisso de lutar, de maneira in-
e nos deixou um abraço; de antemão, do Deputado cansável, pela soberania e pela participação popular
Caio Riela, que falará em nome do PTB; do Deputado na gestão da nossa democracia no Governo. Por isso
Dr. Hélio,- do nosso Estado de São Paulo, que falará o Orçamento Participativo e as emendas populares
pelo PDT; da nossa companheira e amiga Deputada são tão caros para nós; por isso as marchas, as cara-
Luiza Erundina, que falará pelo PSB; do nosso com- vanas, as ocupações, as greves, as lutas sociais são
panheiro de lutas, Deputado Aldo Rebelo, que falará a razão de ser do nosso PT.
pelo PCdoB; do Deputado Bispo Rodrigues, que fala- Reafirmo o compromisso inquebrantável do PT
rá pelo Bloco Parlamentar PUPST/PSL; e do Deputa- de lutar, primeiramente, contra a miséria e a desigual-
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dade. Somos um partido socialista. (Palmas.) Para Quero reafirmar nosso compromisso com os go-
nós, o Brasil precisa de uma revolução na distribuição vemos que exercemos, em primeiro lugar, com a éti-
de renda. ca, com a luta intransigente contra a corrupção; em

O nosso primeiro compromisso de Governo é a segundo lugar, com a participação popular, com nos-
distribuição de renda, é a cidadania, é a luta contra o sos programas democráticos e populares.
racismo, contra o preconceito, tanto no gênero quanto Por fim, Sr. Presidente, reafirmo o compromisso
na questão sexual. Somos pela igualdade de todos os do PT com o Brasil. Hoje, quando se discute a privati-
cidadãos. Então, a democracia, para nós, tem de ser zação e a desnacionalização do Banespa - somos
também econômica e social; tem de chegar aos escri- contra -, quando se discute o avanço do capital exter-
térios, às fábricas e às empresas rurais, à terra. no sobre o Brasil, a perda do controle sobre a polftica

O compromisso do PT com a reforma agrária monetária e fiscal, a ausência de um projeto de de-
deve ser reafirmado, e com a luta intransigente, para senvolvimento nacional, reafirmo que o PT patroci-
que todo cidadão brasileiro tenha dois direitos funda- nau, incentivou, foi um dos principais atores do Mani-
mentais, sem os quais não haverá democracia: o dire- festa em Defesa do Brasil, que Lula e todas as Iide-
ito à educação e à cidadania e o direito ao emprego e ranças políticas da esquerda levarão a todo o País.
à renda. Essa é a luta do Partido dos Trabalhadores. Quero reafirmar nosso compromisso com oBra-
(Palmas.) sil, porque nunca este País viveu momento tão difícil e

Reafirmo o compromisso do PT com a democra- delicado no mundo como hoje. Lembro que o Brasil
cia - talvez o mais importante desde sua fundação - e sempre cresceu nas crises internacionais, mas sem-
com a radicalização da democracia no Brasil, com uma pre se desenvolveu com uma concepção de projeto
ampla, profunda e mais do que necessária, do ponto de desenvolvimento nacional, quer na democracia,
de vista histórico, reforma política e institucional. quer na ditadura, quer no Estado Novo, quer no go-

Vamos tirar o dinheiro da polftica antes que o vemo democrático de Getúlio Vargas, quer no Gover-
poder econômico corrompa a democracia brasileira, no Juscelino Kubitschek, quer nos anos em que Gei-
inviabílizando-a. É necessário que o País passe por sei governava o Brasil, no período militar. Este País
uma reforma política que dê a proporcionalidade dire- desenvolveu-se de maneira muitas vezes contraditó-
ta nesta Casa ou, pelo menos, que chegue próximo ria e geralmente injusta, desenvolveu-se em regime
dela; que mude o caráter do Senado, o mandato dos democrático e em regime de exceção, mas sempre
Senadores e o papel da suplência; que traga o finan- teve um projeto de desenvolvimento nacional.
cíamento público das campanhas, o recadastramento Talvez esta seja a questão mais importante,
e o voto eletrônico em todo o Pars; que democratize o aquilo que une mais os brasileiros neste momento, o
acesso aos partidos, ao fundo partidário e aos meios nosso maior compromisso neste instante: a busca de
de comunicação. Sem uma democratização radical um Brasil soberano, autônomo e independente, mas
da gestão governamental e dos Poderes Judiciário e também justo e democrático. Um Brasil com igualda-
Legislativo, a democracia brasileira corre risco. de e com distribuição de renda.

Portanto, reafirmo não só a reforma política, O PT completa 20 anos, muito pouco na hist6ria
mas nossa convicção e determinação de, cada vez do nosso povo e nas nossas vidas.Mas para n6s, pe-
mais, dar ao nosso povo a possibilidade de participa- tistas, é muito, porque nossas vidas se confundem
ção no Governo e o compromisso do PT com os cída- com o PT. Acredito que o Partido dos Trabalhadores
dãos brasileiros, com a cidadania. Isso significa o deve, neste momento, mais do que fazer um au-
compromisso do PT com as alianças. O PT quer e to-elogio, reafirmar perante a sua militância e os seus
fará cada vez mais alianças no nosso Brasil. filiados o compromisso com o próprio partido, com a

Quero reafirmar a Frente Democrática e Popular; democracia, com o pluralismo e com a organização,
o manifesto em defesa do Brasil; os nossos Governos lembrando que surgiu para trazer voz e vez àqueles
de coalizão nas cidades e nos Estados do País e a de- que não tinham cidadania; surgiu para darvoz aos hu-
terminação de construir ampla aliança com todos os mildes e marginalizados, àqueles que no Brasil nunca
setores sociais que queiram defender, em primeiro lu- governaram e nunca chegaram a esta Casa.
gar, o Brasil, com democracia e mudança social. Quero reafirmar o compromisso dos Parlamen-

Reafirmo o nosso compromisso - nós, que so- tares, dirigentes e ocupantes de cargos executivos do
mos Vereadores, Deputados, Senadores, com a insti- PT com a militância e com os milhões e milhões de
tuição Parlamento e com uma gestão ética, coletiva e brasileiros que têm depositado votos no PT. Que o PT
participativa. faça jus àqueles que nele acreditam, não só aos que
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votam no partido, mas àqueles que na sociedade bra- subsista por mais cinqüenta, sessenta, oitenta, oem
sileira esperam dele aquilo que todos nós esperamos: anos, como são, prezado Lula, os grandes partidos
que um dia sejamos Governo no Brasil. da democracia européia e de outros países da Améri~

Muito obrigado. (Palmas.) ca; são partidos que se solidificam ao longo do tempo,
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. mem- mas fazendo o trabalho de uma coerência ideológica

bros desta Mesa, ilustre Líder Aloizio Mercadante, Sra. e de uma coesão, por força desta coerência ideológí-
Senadora Heloísa Helena, meu companheiro de Mesa ca, extraordinárias.
Deputado Jaques Wagner, eminente brasileiro Luiz De modo que não poderia deixar de vir aqui, an-
Inácio Lula da Silva, cumprimento a todos e desejo tes de repassar esta Presidência ao meu companhei-
cumprimentar o Plenário na pessoa do ex-Governador ro de Mesa Deputado Jaques Wagner, para saudar os
do Distrito Federal, Cristovam Buarque, e na do Líder companheiros do PT, saudar a democracia, saudar Q

do Governo, Deputado Arthur Virgílio. sistema partidário e desejar-lhes o sucesso ideológi-
Senhoras e senhores, quero dizer uma breve co e democrático que sempre tiveram.

palavra, embora interrompendo a seqüência dos ora- Meus cumprimentos a todos. (Palmas.)

dores, na qual~dade de Presi~ente de~ta Casa. P~I~- O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
~ra d: saudaçao ~. democracIa e ~o sistema partld~- a cadeira da presidência, que é ocupada
~'O. Nao se constrol ~ma democracia sem partidos so- pelo Sr. Jaques Wagner. :J!2 Secretário.
lidos. E o que vou dizer - a pretexto de homenagear '
os 20 anos do Partido dos Trabalhadores - muitas ve- O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con-
zes é algo que pode ser considerado óbvio, mas que cedo a palavra ao Sr. Deputado Caio Riela, que fal~n3.

deve ser repetido: um partido há de representar sem- em nome do PTB.
pre uma parcela da opinião pública. E o Partido dos O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisãÇl elo
Trabalhadores nasceu assim, representando uma orador.) - Sr. Presidente desta sessão solene, Depu~
parcela da opinião pública brasileira. E subsistiu as- tado Jaques Wagner; Presidente do Partido dos Tra-
sim, o que é mais extraordinário. Um partido que ao balhadores, Deputado José Dirceu; Líder do PT no
longo do tempo alicerçou-se em convicções das qua- Senado, Senadora Heloísa Helena; Deputado Aloi~io

is jamais abriu mão. Mercadante, grande líder do PT nesta Casa; Pre6i~
Quantas e quantas vezes, presidindo a sessão, dente de Honra do partido, Luiz Inácio Lula da Silva;

ouço aqueles companheiros do PT que vão para a tri- em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, do no~so

buna e defendem arduamente as suas convicções; Líder Roberto Jefferson e da nossa bancada de 25
quantas e quantas vezes eu posso, daqui da mesa, Deputados nesta Casa, quero não só prestar a home·
Presidente José Dirceu, dizer comigo: "Interessante, nagem ao Partido dos Trabalhadores, que completa
ele está certo". Ou: "Está errado". Mas, certo ou erra- amanhã seu 202 aniversário, mas também cumpri.
do, vejo que há um convencimento, uma convicção, mentar o autor do requerimento de realização desta
uma honestidade nas suas idéias extraordinárias. sessão solene, Deputado José Genoíno.

Portanto, quando vejo os companheiros do PT Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadore$,
na tribuna, eu aqui comigo digo: "Este é realmente um senhoras e senhores, qual será o papel reservada à re-
partido político". (Palmas.) Ou seja, uma parcela da presentação das minorias sociais no processo político
opinião pública, e outras parcelas que podem desta característico do chamado Estado Democrático de Di·
parcela divergir constituem outras agremiações parti- reito? Convalidar as decisões da maioria? Satisfazer a
dárias. Mas vejo que o PT é um exemplo para a forma- mera ansiedade de representação daqueles que não
ção dos partidos no País. concordam com o pensamento majoritário? Ou apre-

Por isso eu disse que aqui se faz uma festa da sentar-se ao eleitorado como alternativa viável de Pc-
democracia e do sistema partidário. Podemos divergir der, mostrando meios de se alcançarem os objetivos
agudamente, como ocorre nas discussões neste pie- nacionais, embora trilhando caminhos diferentes?
nário, mas dou um testemunho, pela primeira vez - Creio que o Partido dos Trabalhadores, cujPl? 20
creio que jamais me expressei desta maneira -, de anos de existência ora festejamos, representa esta 1Ã1-
que no plenário da Câmara dos Deputados há este tima alternativa, senhoras e senhores.
convencimento acendrado e acentuado dos membros Se fosse possível resumir, em uma s6 de $uas
do Partido dos Trabalhadores. características, a marca principal de sua atuação polí-

Portanto, ao saudar os Líderes e a militância do tica, escolheríamos, sem dúvidas, a coerência. Mai$
PT pelos seus 20 anos de existência, auguro que ele do que a dedicação, o estoicismo, a renúncia aPlil
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egoísmos e vaidades mundanas, mais até do que o Curtidos nesses anos de luta, o amor à Iiberda-
patriotismo - que sempre sobrepôs, a quaisquer ou- de e a aversão a todas as formas de violência ideoló-
tros interesses, os dos trabalhadores brasileiros -, gica embasam o indiscutível pendor democrático que
destacam-se entre suas virtudes a coerência ideoló- hoje se divisa na atuação de sua bancada nesta
gica e a unidade entre pensamento e ação. Casa: tolerância para com as opiniões divergentes e

De sua fundação, em 1980, até hoje, observa-se equilfbrio na defesa de suas posições, qualidades
uma caminhada firme e segura, marcada pela evolu- que, temos certeza, só benefícios trazem à cena polf-
ção que acompanhou o próprio amadurecimento de- tica nacional.
mocrático brasileiro, desde o fim da ditadura. Do entu- Mesmo pertencendo a corrente de pensamento
siasmo dos primeiros anos - tão radical às vezes que antagônica - e, mais ainda, por valorizar o confronto
chegava mesmo a pôr em risco as próprias conquis- de idéias, sempre saudável para a sociedade -, não
tas -, até a maturidade com que hoje se lança ao de- poderfamos, nós, do Partido Trabalhista Brasileiro,
bate e à negociação nesta Casa, todos os episódios partido cujas rafzes históricas se firmam também no
da história do PT trazem o emblema comum da fideli- solo fecundo das lutas em prol da classe trabalhado..
dade às próprias raízes sociais. ra, deixar de homenagear a trajetória de vinte anos da

Quando se fala, hoje, em PT, é impossfvel es- maior agremiação partidária de esquerda da América
quecer os primeiros anos, no Parlamento, quando Latina.
uma bancada reduzidíssima conseguia operar mila- ~ um caminho pontilhado de atos heróicos, mar-
gres, principalmente em face do grande apoio de que cada pelo altruísmo de muitos brasileiros, pela honra-
dispunha nas ruas, no povo, nos movimentos sociais, dez, pela dedicação ao próximo, um caminho traçado
na sociedade civil. com erros, acertos e enorme disposição para corri-

Embora oficialmente o partido tenha-se consti- gir-se, um caminho, enfim, que procurou aproxi-
tuído em 10 de fevereiro de 1980, sua história começa mar-se incessantemente dos anseios de nosso povo.
muito antes, com efeito, nos anos de luta contra a dita- Para satisfação de todos os verdadeiros demo~

dura, na resistência das forças democráticas ao regi- cratas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e
me militar. Aos militantes de então devemos muitas Srs. Deputados, o PT está aí, crescendo sempre, es-
das conquistas que hoje sustentam a liberdade no co- palhando-se com firmeza por todos os recantos do
tidiano nacional: a anistia ampla, geral e irrestrita, por território nacional, contrapondo-se ao regime estabe~

exemplo, refrão repetido incansavelmente por toda lecido, criticando os erros, vigiando, alerta, palpitante
uma geração e que se tornou o primeiro passa con- de novas idéias, sempre pronto a apontar alternati-
ereto para o retorno do País à normalidade institucio- vas, a colaborar para o crescimento do País e a colo-
nal, e a Assembléia Constituinte, bandeira levantada car-se como alternativa - viável e confiável - para o
pelas esquerdas ainda em 1965, no auge do autorita- exercício do Poder.
rismo. Aqui fica a homenagem do Partido Trabalhista

Os ideais de fraternidade entre os homens, a va- Brasileiro aos 20 anos do Partido dos Trabalhadores.
lorização do trabalho e dignificação do trabalhador, (Palmas.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Caro Presidente Lula, quero dizer, em meu
Senadores, senhoras e senhores, são importantes nome, como único Deputado do PTB do Rio Grande,
demais para se restringirem dentro de molduras ideo- lá da fronteira, que, como homem público, brasileiro,
lógicas, sejam elas marxistas, leninistas, stalinistas, cidadão - não só em 1989, quando V. ExA obteve 16%
maoístas ou capitalistas e liberais. Não se pode, por dos votos do País, mas também em 1994, quando oh-
isso, considerá-los sepultados junto com os antigos teve 27% dos votos, e em 1998, quando obteve 33%
regimes do Leste Europeu. dos votos -, este Deputado, desde lá, quando Verea-

O PT demonstrou possuir grandeza e sabedoria dor em 1989, teve a honra de votar em Leonel Brizola
para aprender com os erros históricos da esquerda, nas duas primeiras oportunidades, no primeiro turno,
para adaptar seus métodos de ação, embora manten- mas, nas outras oportunidades, de votar em V. EX-
do a essência de suas posições, em lugar de cristali- Quem obteve o percentual de 33% dos votos em
zar-se no radicalismo empedernido que, além de em 1998, e vê hoje o País como está, não deve perder
nada contribuir para aperfeiçoar a democracia, ainda essa chance junto ao povo brasileiro em 2002.
consegue entravar o amadurecimento polftico do Parabéns, PT! Parabéns a todos militantes do
povo brasileiro. PT e ao povo brasileiro! (Palmas.)
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a SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Antes dido para homenagear o PT. Este é um presente de
de passar a palavra ao próximo orador inscrito, peço a aniversário que dedico a ela. (Palmas.)
toda a militância que ouçamos os oradores que vêm Nesses vinte anos, o PT teve muitos atributos.
brindar nosso partido. Um dos mais importantes é o compromisso com as

. Registro a presença de Arlete Sampaio, suas origens sindicais, a discussão junto aos movi-
ex-Vice-Governadora do Distrito Federal. (Palmas.) mentos dos trabalhadores na conquista dos seus di-

a SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Concedo reitos em pleno regime de autoritarismo militar. Daí
a palavra, para falar em nome do PDT, ao Deputado Dr. por que este é um dos maiores e principais atributos.
Hélio. . Em seguida, a sua organicidade. Ele é orgânico

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do por sa~er inse~ir e,m seus propósitos questõ~s ~ociais
orador.) - Sr. Presidente da sessão, Deputado Jaques d~ m~or relevancla, entre elas a luta pelos dlreltoS?o
Wagner; Srs. militantes do PT; Lula, Presidente de CI~a?aO,! defesa das mulheres, a luta contra as dls-
Honra do PT; José Dirceu, Presidente do PT; Líder cnmlnaçoes.
Aloizio Mercadante; ex-Presidente do PMDB, Paes de No momento, vemos pela TV e pelos sites gru-
Andrade; Professor e ex-Governador Cristovam Buar- pos organizados lutando a favor da discriminação ra-
que; Sr. Conselheiro da Embaixada de Cuba; Senado- cial, contra os nordestinos e os negros. É neste mo-
ras Marina Silva e Heloísa Helena; Deputadas e De- menta que se faz presente este atributo do PT, que é
putados, parabenizo, em primeiro lugar, o Deputado lutar contra toda e qualquer discriminação.
José Genoíno, como autor desta sessão solene. Existe um terceiro atributo, uma terceira contri-

Quero confessar que hoje, pela manhã, ao ser buiçã~, que marcou. a minh~ juventu?e ~ ~ desta nova
convidado para representar o PDT nesta homenagem ger~çao. Talvez seja a ~alor contnbUlçao ~ue esse
aos 20 anos do PT cometi um ato falho. Escrevi sobre partido tem dado ao Pais e a nossa comumdade, ou
a nossa história, o's nossos objetivos, as nossas me- s?ja, planta~ a decência, ~ ética, a ho~esti~ade como
tas, os nossos desafios e os nossos compromissos slmbolo mal~r de conq~ls~a_de um cldadao. Essa é
com o País, mas sou do PDT. Confesso que me senti uma da~ r:nalore~ contnbUlçoes que o PT tem dado
muito bem, emocional e afetivamente, em ter cometi- nesses ultlmos vinte anos.
do esse ato falho. No Congresso Nacional, as nossas posições, do

Peço licença a todos os senhores para dizer que PDT, sempre foram convergentes. Aqui estão o~ tes-
um dos culpados, ou uma das culpadas por esse ato temunhos dos no~sos colegas Deputados. Ja em
falho foi minha filha, Maria Thereza, nessa antevés- 1989, ,marchamos Juntos no segundo turno e. qua~e
pera dos 20 anos da minha... (Falha no sistema de co~~ulstamos o ~()der com o nosso comp~nhelro LUIZ
som) Inaclo Lula da Silva; em 1998, com a umao do povo,

. por meio do Movimento Muda, Brasil, com Lula e Bri-
, a SR.,PRESIDENTE (~aques Wagner) - A V, E~ zola, mais uma vez juntamos as nossas forças, ampli-

sera garantido o tempo regimental. amos as participações com os excluídos sociais. O fu-
Enquanto aguardamos que o problema seja su- turo aponta que chegaremos lá.

perado, ~prov~ito para registr~r a. presenç~ ?O Sr. Se tivéssemos que saudar todos os que contri-
Juan .LUIS Nilo, Valledor, , Primeiro-SecretariO da buíram para a história do PT nesses vinte anos, tería-
Embalxad? do Chile, e tambem p~~a s.audar a presen- mos de escrever uma onomástica ou uma enciclopé-
ç~ entre ~os dos memb~os da ml!lt~ncla da Coo,rdena- dia. Na figura do seu maior Líder, o Lula, que é o Pre-
çao NaCional dos Servidores Publicas FederaiS, que sidente de Honra do PT cremos estar sintetizando o
há pou~o encerra~am o lançamento da campanha atributo de todos eles. L~la simboliza para todos nós,
pelo reajuste salarial. desde os mais humildes até os abastados a incrível

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, foi uma hon- vontade de um povo em vencer, a capacid~de de luta
ra muito grande ter cometido, em primeiro lugar, um aliada à esperança de melhores dias em nossas vi-
ato falho, que vem muito ao encontro das nossas con- das, de forma crítica, contundente, verdadeira, mas
vicções, das convicções do PDT, que tem os mesmos sem nunca perder a sua ternura.
objetivos para que este País se torne mais justo soci- Neste momento em que o País, o nosso povo
almente. aponta a necessidade de uma nova orientação polfti-

Em segundo lugar, rendo minhas homenagens, co-administrativa, com políticos que possam defen-
pedindo licença ao Plenário, à minha filha Tetê, Maria der o patrimônio nacional e uma agenda social que
Thereza, que completará 20 anos. Ela me faz um pe- combata permanentemente o desemprego, a violên-
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cia e as forças emergentes da discriminação, a nossa Houve quem dissesse que o petismo é um esta-
parceria é essencial. do de espírito que nos domina a todos, em todos os

Parabenizamos o PT por seus 20 anos. Reco- lugares e que nos faz presentes onde se reclama luta,
nhecemos a sua experiência acumulada e coloca- compromisso com os direitos humanos, com os direi-
mo-nos ao seu lado. Contudo, também lançamos aqui tos sociais e com os direitos de cidadania. Foi isso
um desafio a todos aqueles que atingem a maiorida- que aprendi no PT. Por isso, o sentimento que me do-
de: trabalhar em dobro, superar-se na busca perma- mina hoje é o de gratidão. Devo ao PT a minha forma-
nente de um País mais justo e igualitário para, por ção política e a minha paixão pelas transformações
meio da solidariedade, chegarmos à vitória, contando por que devem passar o mundo, o Brasil e cada lugar
com todos os atributos aqui mencionados a que o PT onde se vive neste imenso continente que é a Améri-
faz jus dentro de sua experiência de vinte anos. ca Latina.

Parabéns, PT! Parabéns às Lideranças e, princi- O PT me ensinou que fazer política é mais do
palmente, à militância do partido. O povo precisa do que disputar eleições ou exercer um mandato; que
PT. Vamos à luta! Vamos à vitória! (Palmas.) ser petista é uma opção de vida e uma opção total,

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Antes absoluta, plena; e foi isso que vivi durante dezessete
de passar a palavra ao próximo orador, gostaria de re- anos como militante deste partido. Posso assegu-
gistrar a presença do companheiro Lucídio Ravanelo, rar-lhes que não abri mão dessa paixão, desse com-
da Coordenação Nacional do Movimento dos Traba- promisso e dessa vocação de vida plena na política
Ihadores Rurais Sem Terra, e também dos integrantes pelo fato de ter mudado de casa. Tenho dito que mu-
do 2.ll Curso de Capacitação em Administração Públi- dei de casa, mas não mudei de rua. É a rua do socia-
ca para Membros da Comunidade Afro-Brasileira, lismo. (Palmas.) Com os mesmos compromissos e
que estão em nosso plenário representando mais de com a mesma paixão com que nasci para a política no
trinta entidades do Movimento Negro do País. (Pal- Partido dos Trabalhadores. Portanto, meu sentimento
mas.) é de gratidão.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con- Tendo a responsabilidade e o dever de fazer
cedo a palavra, para falar em nome do PSB, à nossa esta saudação em nome do meu partido, o Partido
companheira Deputada Luiza Erundina. (Palmas.) Socialista Brasileiro, quero dizer que o PT é o maior

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. partido,de esquerda deste :aís, ~é um part~do a quem
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado o BrasIl deve a democracIa. Nao se fara mudança
Jaques Wagner; companheiros Lula e José Dirceu, neste País sem o Partido dos Trabalhadores.
companheira Senadora Heloísa Helena, minhas com- Estaremos certamente juntos, como sempre es-
panheiras, meus companheiros do Partido dos Traba- tivemos nas lutas em torno dos direitos das mulheres,
Ihadores, ainda bem que fiquei no final da lista dos dos negros, dos excluídos da terra, enfim, como tem
oradores, porque tive tempo para domar a forte emo- sido a trajetória e a pauta de luta do Partido dos Tra-
ção que me domina nesta sessão de homenagem ao balhadores.
PT. Queria destacar um único aspecto não lembra-

Falar dos 20 anos do Partido dos Trabalhadores do nos pronunciamentos anteriores, ou pelo menos
é falar pelo menos de dezessete anos da minha vida explicitamente: o papel revolucionário do Partido dos
pessoal e da minha trajetória política. Daí a emoção, o Trabalhadores, sob o ponto de vista cultural. O PT
choro contido, porque não falo em meu próprio nome, promoveu e promove a cultura política neste País. Foi
mas em nome da bancada do Partido Socialista Bra- nesse partido que nós, mulheres do povo, tivemos
sileiro desta Casa, que tenho a honra de liderar, para acesso aos espaços de poder. Fomos nós, as primei-
homenagear este grande partido, que é grande não ras mulheres do PT, que disputamos e alcançamos fa-
apenas pela expressão das suas lideranças maiores, tias importantes de poder à frente das Capitais can-
mas também pelo tamanho, pela dimensão da sua quistadas, pela primeira vez, peJas mulheres neste
militância, pela generosidade desta paixão revolucio- País.
nária, que é viver o Partido dos Trabalhadores. Assim, não é pouco o que o Brasil deve ao Parti-

Tive a honra de estar na origem desse partido do dos Trabalhadores. Não é pouco o que nós, mulhe-
com o companheiro Lula e os demais fundadores do res e trabalhadores em geral, devemos a esse parti-
PT e vivi intensa e apaixonadamente o partido duran- do, como instrumento de luta na defesa e na conquis-
te dezessete anos. ta dos nossos direitos.
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É em nome de tudo isso, companheiro Lula, que te. A pretexto de destruir a Era Vargas, o que faz o
estou emocionada, vivendo intensamente este mo· atual Governo, na verdade, é destruir as bases de so-
menta e me sentindo parte dele, porque não consegui brevivência da própria Nação brasileira.
e nem pretendo cortar as raízes que me ligam a este Aqui, enfrentamos a ofensiva ideológica da
grande partido, o Partido dos Trabalhadores. (Palmas grande imprensa, porta-voz e porta-estandarte dos
prolongadas.) interesses da globalização neoUberal. Aqui, com os

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Antes Deputados do Partido dos Trabalhadores, com os sin-
de passar a palavra ao próximo orador, registro a pre- dicalistas e com os movimentos sociais, defendemos
sença dos Deputados Estaduais Moema Gramacho, a tentativa de destruição das conquistas sociais, prin-
Yu(o e Paulo Jackson, do Estado da Bahia; do Deputado cipalmente na área da Previdência Social. Aqui, resis-
Marcelo Nilo, do PSDB baiano; e da Deputada e timos, em defesa da liberdade, contra as reformas po-
ex-Prefeita de Salvador, pelo PSB, Lídice da Mata. líticas que, por meio de mecanismos que não cuidam

É dispensável dizer - só não poderia nominar - de reformar aquilo que precisa ser reformado, como
que saudamos entusiasticamente a presença da nos~ disse o Presidente José Dirceu, não cuidam de impe-
sa militância anônima neste plenário, que, na verda- dir a influência nociva, deformadora e corruptora do
de, garante o colorido da nossa festa. (Palmas.) poder econômico sobre o processo eleitoral. Procu-

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con- ram, pelo contrário, esmagar as pequenas legendas,
cedo a palavra ao Deputado Aldo Rebelo, que falará as legendas históricas, a propósito de oferecer ao Go-
em nome do Partido Comunista do Brasil. vemo a chamada governabilidade.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/pedoB - SP. Assim vejo, minhas amigas e meus amigos,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, companhei- essa convivência, essa trajetória e esses vinte anos
ro Deputado Jaques Wagner; Presidente Nacional do do Partido dos Trabalhadores, que se confunde com
Partido dos Trabalhadores, companheiro José Dirceu; as demais organizações que formam a resistência do
estimado companheiro Presidente de Honra do parti· nosso País contra a destruição que impõe o neolibe-
do, Lula; minhas companheiras e meus companhei- ralismo, nada mais, nada menos do que a continuida-
ros do Partido dos Trabalhadores, vinte anos configu- de da luta histórica do povo brasileiro.
ram uma existência, uma trajetória naturalmente Todos nós passamos não a descobrir, mas a va-
transformadora e enriquecedora. lorizar o sentido da Nação e a defesa da nacionalida-

Lembro que, no dia 12 de dezembro de 1980 - de como opção e bandeira estratégica das forças de
se não me engano -, o PT realizava, neste plenário, esquerda e das correntes socialistas, porque, se o so-
sua primeira convenção nacional. Presidia a União ciaJismo, como doutrina, tem caráter universal, por-
Nacional dos Estudantes, e, em nome da UNE, aqui que universal é o capitalismo, é a classe operária;
compareci para fazer a saudação ao primeiro ato de mas o barro, a base física é o Estado nacional, é a Na-
constituição do partido, sua primeira convenção, e ção brasileira. A partir dela, construiremos as trans-
também conviver com grande número de companhei- formações econômicas, políticas, sociais e ideológi-
ras e companheiros da minha geração universitária, cas pelas quais lutamos.
que integravam naquele momento as fileiras do Parti- Companheiras e companheiros, sem a existên-
do dos Trabalhadores. cia da Nação e sem a defesa da nacionalidade, a pró-

Percorremos esses vinte anos, companheiras e pria democracia, a própria liberdade, os próprios dire·
companheiros. Vinte anos de unidade, de batalhas itos sociais e o próprio socialismo se tornam concei-
comuns, vinte anos também de divergências, de polê- tos vazios. A ofensiva neoliberal não busca apenas
micas, mas, acima de tudo, de um esforço capaz de destruir direitos sindicais, democráticos e sociais;
construir o amadurecimento que hoje traduz a convi- busca destruir, justamente, a base a partir da qual se
vência entre o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB e outras le- pode propor e realizar as transformações profundas
gendas ou agrupamentos que formam a generosa pelas quais a sociedade brasileira precisa passar. É
tradição de luta dos trabalhadores e do povo brasileiro. com esse estado de espírito de otimismo e confiança,

Neste Congresso, diante deste Governo, trava- com a leitura, ao mesmo tempo, crítica, mas também
mos a batalha em defesa da soberania do País, en- otimista da nossa trajetória, que não podemos des-
frentamos a contra-reforma conservadora promovida prezar o nosso passado, ao ensejo dos 500 anos do
pelos neoliberais de plantão, que tentaram destruir, Descobrimento ou início da construção da Nação que
durante esses últimos cinco anos, não apenas as ba· habitamos. Não podemos olhar para trás com o senti-
ses físicas da existência de uma Nação independen- mento negativista de que nada valeu a pena. Se nada
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valeu a pena, valeu pelo menos, sim, a luta e a resis- Não escrevi nenhum discurso, embora fosse fá-
tência do povo brasileiro; valeu a pena o Quilombo cil fazer isso, porque minha chefe de gabinete é petis-
dos Palmares; valeu a pena a Confederação do ta de carteirinha (risos), uma pessoa muito compe-
Equador; valeu a pena a resistência dos camponeses tente, conhece toda a história do Partido dos Traba-
de Canudos; valeu a pena a luta por uma República Ihadores; é militante do partido e uma funcionária
que deitou por terra a Monarquia carcomida; valeu a competente e exemplar.
pena a luta dos tenentes e sua jomada nos anos 20; Quero dizerque há uma falsa premissa no Brasil
valeu a pena o trabalho daqueles que fizeram, ao lon- de que o PT, embora tenha vinte anos de fundação,
go da década de 30, a possibilidade da construção e não tem diálogo com a sociedade e não consegue
industrialização do País e os direitos sociais dos tra- romper, num diálogo construtivo, com a sociedade e,
balhadores; valeu a pena a tentativa de construção principalmente, com os formadores de opinião.
de uma base industrial nacional nos anos 50; valeu a Pedi que a minha secretária não escrevesse o
pena a resistência contra a ditadura; valeu a pena a discurso porque ela não entenderia do que vou falar,
campanha das Diretas; valeu a pena, também, com- porque o que vou falar está dentro do meu coração e
panheiros, a campanha do Impeachment. da minha mente.

Valeu a pena, exatamente, porque somos o re- Pertenço a uma entidade que lutou bravamente
sultado dessa trajetória, das suas vicissitudes, dos contra o PT, com todas as forças, para que o PT não
seus erros e, evidentemente, das suas insuficiências; chegasse ao Governo Federal e não elegesse um
mas também somos resultado das suas virtudes, dos Presidente da República. Não estávamos envolvidos
seus êxitos e das suas vitórias. com política, éramos apolíticos, não entendíamos de

E é com essa trajetória, junto ao povo brasileiro política, como classe média, fomos formados fora da
e seus trabalhadores, que tenho a mais absoluta con- política, que foi negada ao Brasil na ditadura. Só en-
fiança no Partido dos Trabalhadores, ao lado das de- tendíamos aquilo que a propaganda oficial dizia -
mais organizações, entre as quais, sem nenhuma "Brasil: ame-o ou deixe-o" -, como se não pudesse
pretensão e modestamente, incluo o velho Partido h?ver um diálogo, outras alternativas. Então, en~en-
Comunista do Brasil. dlamos que tudo que fosse vermelho era comunista,

Haveremos de trilhar novos caminhos! Havere- que i,am matar as criancinhas e queimar a,s igrejas.
mos de derrotar a arrogância neoliberal! Haveremos Por ISS?, lutamos contra o, PT na~ e~elçoes do
de mostrar aos que estão de plantão no poder que ex-Preslden~e Collor e tambem na pnmelra de Fer-
eles são eventuais e que permanente em nosso País nando H~nnque. ,
é apenas a persistência, a confiança e a luta dos tra- Fazlamos um diSCUrso t~talmente contra o PT.
balhadores e do povo brasileiro' Mas, conhecendo o companheiro Lula, conhecendo o

~: . companheiro Cristovam, ex-Governador do Distrito Fe-
Por ess? razao, Sr. Presl~~nte, companheiros deral, conhecendo os Deputados José Dirceu, Nelson

Lula e J~sé Dirceu, sras. e srs. mlht?ntes, é co~ gran- Pellegrino, nosso amigo da Bahia, Walter Pinheiro, que
de a!egna qu~, em nome do Partido Comunista do é o nosso irmão evangélico da Igreja Batista, conhe-
B:aSII, .transmlto a todos um grande.abraço e sauda- cendo o Deputado Gilmar Machado e outros compa-
çoes sinceras pelos 20 anos do Partido dos Trabalha- nheiros do PT, passamos a dialogar, a ouvir seus dis-
dores. (Palmas.) cursos e vimos que as nossas verdades eram menti-

Muito obrigado. ras, que os nossos temores eram infundados. Não se
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con- justificava que dentro da nossa própria instituição per-

cedo a palavra ao Deputado Bispo Rodrigues, para seguíssemos todos aqueles que fossem petistas e ali-
falar em nome do Bloco Parlamentar PUPST/PSL. jássemos da direção da igreja ou da instituição todos
(Palmas.) aqueles que nutriam respeito e amor pelo PT.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Por meio do diálogo, entendemos que os senho-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado res lutam por aquilo que também lutamos. E, no meu
Jaques Wagner; Deputado José Dirceu, Presidente primeiro mandato, estou conseguindo algo de que
Nacional do PT; Sr.luiz Inácio da Silva, Presidente de muito me orgulho, isto é, que meu Partido Liberal
Honra do Partido dos Trabalhadores, para mim é uma acompanhe o PT em 90% das votações desta Casa.
honra estar aqui representando o PL, e não irei falar (Palmas.)
somente em nome do meu partido, mas em nome da Entendo que nossa instituição luta pelo mesmo
instituição que fundei há vinte anos. que os senhores lutam, pelo processo de retirar a
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tampa hermética que tem sufocado o brasileiro, ne- hoje no Brasil como um dos fatores determinantes
gando-Ihe educação, saúde, segurança e o apoio que da nossa pluralidade política e como um dos instru-
os órgãos oficiais deviam dar aos pequenos e médios mentos fundamentais para dar à nossa democracia
agricultores, empresários e a todas as pessoas que o conteúdo social de que ela precisa para adquirir a
estão alijadas do mercado de trabalho ou do amparo solidez que os tempos atuais requerem.

desde crianças. Daí a relevância que emprestamos às come-
A luta dos senhores é muito parecida com a nos- morações dos 20 anos de fundação do PT. Quero

sa, porque também lutamos para que o povo brasilei- dar em meu nome e em nome do meu partido, o
ro tenha prosperidade. Como o Lula falou em eleiçã? PPS, um abraço fraterno e os votos de congratula-
passada, devemos lutar para que o trabalhador brasl- ções a seus militantes, dirigentes e Parlamentares,
leiro ao menos tenha um bife aos domingos. Também pela passagem de uma data que já representa im-
lutamos por isso. Pelo diálogo com os senhores, en- portante marco no riquíssimo saldo de lutas, con-
tendemos que, em muitos momentos, a luta dos se- quistas e experiências que o PT viveu nessas duas
nhores por uma sociedade mais justa, mais fraterna, últimas décadas.
com mais justiça para o povo carente, se parece com Podemos dizer, com toda segurança, que o PT
a nossa luta religiosa. mudou a cara política do Brasil quando surgiu no ce-

A luta dos senhores está fazendo 20 anos. Não nário da República, canalizando muitas esperanças
acreditem na opinião publicada - não a pública, mas dos que desejavam transformações profundas na es-
a opinião publicada, à imagem e semelhança dos trutura desigual de nossa sociedade, depois da me-
donos dos jornais e da televisão - de que os senho- morável batalha que o povo brasileiro travou contra o
res não conseguiram estabelecer diálogo com a so- arbítrio da ditadura.
ciedade. Os senhores conseguiram, e acredito que, Expressando a força dos novos fatores constitu-
nas próximas eleições, a esquerda e o Partido dos tivos do mundo do trabalho, em aliança com parte
Trabalhadores vão crescer muito mais, porque é pre- considerável da nossa intelectualidade crítica e revo-
ciso. lucionária, o PT, desde o momento que surgiu, deu

Esta Casa tem mostrado, quando votamos tudo continuidade e reforçou com criatividade os movi-
o que é contra o povo brasileiro, como a esquerda mentos sociais no País, incorporando a eles novas
luta. Às vezes, saio tarde da noite daqui frustrado, por- demandas e novos atores, numa contribuição a qual a
que todos nós, da esquerda, da Oposição, não conse- maioria trabalhadora da nossa população e o próprio
guimos derrubar uma proposta da direita; não conse- País devem muito.
guimos derrubar as coisas mais elementares, como Graças a essa feliz junção da ação de Iideran-
não tocar no dinheiro do aposentado, como fazer um ças sindicais, saídas dos setores mais avançados da
progresso mais justo (palmas), como instituir CPI indústria e dos serviços, com o pensamento de subs-
para apurar o que está acontecendo na Previdência tancial parte da intelectualidade e da militância que
Social, como instituir uma CPI para o sistema bancá- resistiram à ditadura, pôde o PTtransforma-se em efi-
rio brasileiro e tantas outras de que este Brasil preci- caz partido de massas, que não poucas contribuições
sa, porque até hoje não foi passado a limpo. deu e vai continuar dando ao ideário da esquerda bra-

Desejo que Deus abençoe os senhores na sua sileira, não somente nos Parlamentos como também
luta, porque ela se confunde com as nossas também. à frente de não poucas experiências de governo em

Muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil. várias partes do Brasil.
(Palmas.) Como partido, o PT introduziu na cultura polí-

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Con- tica brasileira um pluralismo int~r~o ~ue é dign? .de
cedo a palavra ao último orador inscrito, Deputado nota, desenv(~lvendo uma ~on~lvencla democratlca
Regis Cavalcante, que falará em nome do PPS. entn~ suas diversas tende,n~las" que, apesar d?

O SR REGIS CAVALCANTE (PPS _ AL. Pro- te,n~lonamento que causa, e,lnegavel,n:odelo parti-
. " d' ) S P 'd t D dano a ser estudado e valonzado positIvamente nonuncla o seguinte Iscurso. - r. resl en e, epu- d I't', mun o po I ICO.tado Jaques Wagner; demaiS componentes da , ,

Mesa Embaixadores, Srs. Coordenadores partidári- Como Parlamentar e militante do PPS, quero
os, S~a. Senadora, meus senhores, minhas senho- dizer que as diferentes visões político-ideológicas,
ras, a ninguém será dado o capricho de ignorar o que, em vários momentos, distanciam o meu partido
papel que o Partido dos Trabalhadores desempenha do PT, não são e não devem ser motivo para que
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deixemos de reconhecer a grandeza do Partido dos Daqui pra. frente, traço eu o meu caninha".
Trabalhadores, a bravura dos seus integrantes e o Lutou contra a ditadura,
aporte imprescindível que dá para criar um Brasil contra a exploração e a miséria.
mais humano, menos desigual, mais soberano, mais Fez da luta o seu destino
culto e mais democrático, sobretudo na efetiva di- e entendeu, já não tão menino,
mensão social que deve ter qualquer democracia que pra ter liberdade precisa mais do
que se preze. ~ dessa forma que homenageio os 20 que reclamar,
anos do Partido dos Trabalhadores. precisa bater panela,

Muito obrigado. precisa governar!

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Gos- ~ uma homenagem a todos os filiados e mili-
taria de anunciar, a pedido do Partido dos Trabalha- tantes do Partido dos Trabalhadores. (Palmas.)
dores do Distrito Federal, as atividades que farão O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Re-
parte da comemoração dos seus 20 anos. gistro a presença em plenário do Primeiro Vi-

Amanhã, às 1Oh, na Câmara Legislativa, have- ce-Presidente da Casa, Deputado Heráclito Fortes.
rá sessão solene. Às 20h, também amanhã, haverá (Palmas.)
debate sobre socialismo e democracia no auditório O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Antes
Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, com os de encerrar a sessão, gostaria apenas de fazer uma
debatedores Marco Aurélio Garcia, Arlindo Chinaglia homenagem particular, que tenho certeza de que cada
e Valter Pomar. um de nós gostaria de fazer, a esse nosso poeta da

Hoje à noite, no Planeta Brasilis, há' festa de Ação Política Petista, poeta do povo brasileiro, compa-
confraternização, para a qual estão convidados to- nheiro Pedro Tierra. (Palmas.) Na verdade é o texto
dos os petistas. que faz a história, contada naquele "Filhos da Paixão",

A SRA. ANGELA GUADAGNIN _ Sr. Presi- que estou certo de que .emocio~ou. a todos; alguns ti-
dente peço a palavra pela ordem veram a coragem de deixar as lagnmas correrem; ou-

, . tmB, talvez por timidez, preferiram contê-Ias.?SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Tem Só quero dizer a todos que estão aqui, ao final
V. Ex- a palavra. desta sessão, que espero que as lágrimas roladas

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. nos rostos, as lágrimas guardadas no coração, como
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi- as de Luiza Erundina, na verdade sirvam para fertili-
dente, quero, numa homenagem a todos os militan- zar ainda mais o que há de mais rico no PT. Temos
tes do Partido dos Trabalhadores, ler um poema fei- convicções, mas a maior delas é que não há uma ver-
to por um deles, o Secre!ário-Geral do Diretório de dade absoluta; na riqueza da pluralidade petista, que
São José dos Campos. E um poema sobre os 20 reflete a riqueza da pluralidade do povo brasileiro, é
anos do Partido dos Trabalhadores. que conseguimos construir e amalgamar a coerência

Faz vinte anos da nossa ação política e das nossas convicções.

EI ' I - É isso que faz com que todos os nossos adver-
e nasceu menino rec ama0. á ' I' . t' 't E

N- d I f I I - ó s nos po ItlCOS con Inuem a nos respel ar. spero queao aque es que a am pa avrao s . . h
f I por mais Vinte, quarenta, sessenta, cem anos ten a-

por a ar, d I d t t . - mos a grandeza de compreender que essa divergên-
mas

l
aque es que, e an a palxao, cia e essa pluralidade, definitivamente, é que fazem a

reso vem enxergar: , r t
que o operário não é só padrão nqueza pe IS a.
que a mulher não é só fogão Um abraço a todos. (Palmas.)

que o negro não é só negão. V - ENCERRAMENTO
Bem de manhãzinha,
ele resolveu misturar. O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a presente ses
Juntou sindicato com movimento popular,
artista, intelectual de tudo quanto é lugar. são.
E todo aquele povo lindo O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Está
que, já cansado do desrespeito, encerrada a sessão.
disse: "Chega, eu tenho direito. (Encerra-se a sessão às 13 horas e 1minuto.)
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Ata da 321 Sessão da Câmara dos Deputados
da 21 Sessão Legislativa, Extraordinária,

da 51!! Legislatura, em 9 de fevereiro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes,

1.9 Vice-Presidente; Severino Cavalcanti, 2J2 Vice-Presidente; Enio Bacci;
Themístocles Sampaio; § 2J2 do art. 18 do Regimento Interno

Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes do Pará: 12

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL
PFL
PTB
PCdoB

Arthur Virgílio
Átila Lins
José Melo
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin
Presentes do Amazonas: 6

ÀS 14HORAS COMPARECEMOS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Partido

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
Presentes do Amapá: 8

PARÁ

RONDÔNIA

PPS
PMDB
PDT
PFL
PTB
PFL
PSDB

TOCANTINS

PTB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB

Antonio Jorge
Darci Coelho
Freire Junior
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão
Presentes de Tocantins: 8

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PFL
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PFL
Presentes do Acre: 6

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Expedito Junior
Nilton Capixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondônia: 7

Bloco

PT
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PFL
PTB
PT

RORAIMA

PPB
PFL
PFL

Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer

Almir Sá
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Presentes de Roraima: 3
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ALAGOAS

PTB
PPB
PSB
PSB
PL
PFL
PPS

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 10

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus S. Parto
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 17

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz Nonô
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas: 7

SERGIPE

PSC
PSDB
PPB

PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PSOB
PSDB
PSB
PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

MARANHÃO

PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PSB
PDT
PFL
PFL
PMDB
PST
PSDB

Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha
Presentes do Maranhão: 13

CEARÁ

Adolfo Marinho
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Arnon Bezerra
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 19

PIAuí

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
João Henrique
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
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RIO DE JANEIRO

PFL
PSB
PFL
PT
PFL
PPS
PL
PT
PDT

Aldir Cabral
Alexandre Cardoso
Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Celso Jacob

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 10

PMDB Danilo de Castro PSDB
PSDB EdmarMoreire PPB
PT Eduardo Barbosa PSDB
PSB Eliseu Resende PFL
PSDB Gilmar Machado PT

Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
José Militão PSDB
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria Elvira PMDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 36

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
PPB

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB

Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presente de Sergipe: 8

BAHIA

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antonio do Valle
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Valdir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 34
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PPS
POT
PFL
PT
PT
PT
PMDB
PT
PT
PMDB
PT
PSDB
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PL
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PT
PT
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PSDS
PSDB

DISTRITO FEDERAL

PCdoS
PMDB
PT
PMDB
PSDB

Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Maria Abadia

Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mereadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocei
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
Delfim Netto
Or. Evilásio
Dr. Hélio
Duilio Pisanesehi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge

Cornélio Ribeiro PDT Emerson Kapaz
Coronel Garcia PSDB Fernando Zuppo
Dino Fernandes PSDB Gilberto Kassab
Or. Heleno PSOB Iara Bernardi
Eber Silva PDT Jair Meneguelli
Eduardo Paes PTB João Paulo
Fernando Gabeira PV Jorge Tadeu Mudalen
Francisco Silva PST José Dirceu
lédio Rosa PMDB José Genoíno
Jair Bolsonaro PPB José índio
Jandira Feghali PCdoS José Machado
João Mendes PMOB Júlio Semeghini
Jorge Wilson PMDB Lamartine Poselia
Laura Carneiro PFL Luiz Antonio Fleury
Luiz Ribeiro PSDB Luiza Erundina
Luiz Sérgio PT Maluly Netto
Mareio Fortes PSDB Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento PST Marcos Cintra
Milton Temer PT Medeiros
Miriam Reid POT Milton Monti
Pastor Valdeci Paiva S. Parto Moreira Ferreira
Paulo Baltazar PSB Nelo Rodolfo
Paulo Feijó PSDS Nelson Marquezelli
Roberto Jefferson PTB Neuton Lima
Rodrigo Maia PTB Paulo Kobayashi
Rubem Medina PFL Professor Luizinho
Simão Sessim PPB Ricardo Berzoini
Vivaldo Barbosa PDT Ricardo Izar
Presentes do Rio de Janeiro: 37 Robson Tuma

Salvador Zimbaldi
SÃO PAULO Sampaio Dória

PSOB Silvio Torres
PCdoB TeIma de Souza
PT Wagner Salustiano
PT Xico Graziano
PSDB Zulaiê Cobra
PSDB Presentes de São Paulo: 57

PT MATO GROSSO

:;B Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB

PSDB Pedro Henry PSDB
PPB Ricarte de Freitas PSDB
PL Teté Bezerra PMDB
PSOBPFL Wilson Santos PMDB

Presentes de Mato Grosso: 6
PPB
PPB
PSB
PDT
PTB
PPS
PT
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PaulO Octávio PFL Santos Filho
Ricardo Noronha PMDB Werner Wanderer
Presentes do Distrito Federal: 7 Presentes do Paraná: 25

PFL
PFL

GOIÁS SANTA CATARINA

Antonio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja POT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB
João Pizzolatti PPB
Luci Chinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB
Serafim Venzon POT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 15

RIO GRÃNDE DO SUL

Airton Oipp POT
Alceu Collares PDr
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcisio Perondi PMOB
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni pr
Fetter Júnior PPB
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSOB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDr
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kierst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMOB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 28

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

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

PARANÁ

Barbosa Neto
Euler Morais
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 5

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Alex Canziani
Basílio Villani
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Mareio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odilio Balbinotti
Oliveira Filho
Omar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno



111 - EXPEDIENTE

11 - LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a leitura do expediente, passa-se ao
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I - ABERTURA DA SESSÃO ção que vem fazendo. Aí, sim, poderia haver alguma
suspeita.

Está-se chegando a uma situação tal que o Mi
nistro não tem mais como explicar uma série de fatos
que aconteceram no Indesp e no Ministério. Por
exemplo, a própria imprensa - no caso, a revista
ISTOÉ - divulgou gravação, já encaminhada ao Mi
nistério para apuração, de uma conversa telefônica
entre o representante da máfia do narcotráfico italia
na e espanhola e um assessor do Ministro, de quem
foi pedida a quebra do sigilo bancário. Está registrada
na fita uma solicitação de contribuição para o caixa
dois. Quer dizer, o que deve ser tornado público, para
que não termine na gaveta, é a existência dessa fita.
Se ela existe, a situação tem de ser apurada.

Outra questão diz respeito a convênios. O pró
prio Promotor, na Comissão Mista que analisa a Me·
dida Provísória n2 2.011, chegou a dizer, quando lhe
foi perguntado, que todos os duzentos convênios as
sinados com aquele Ministério e analisados pelo Mi
nistério Público eram irregulares.

Então, seria honesto e correto que o Ministro so
licitasse ao Procurador-Geral da República, Geraldo
Brindeiro, que a investigação fosse a fundo, e o mais
rapidamente possível, a fim de se saber se há com
prometimento ou não do Ministério. Não pode, na so
ciedade, pairar a suspeita - uma vez que até o mo
mento não há comprovação - de que o Ministro está
envolvido com o narcotráfico internacional, no caso a
máfia espanhola e italiana. É isso que se espera de
um homem honesto que ocupe um Ministério, embora
alguns ali já tenham mentido por mais de uma vez.

Em resposta ao ofício que lhe enviei, o Dire
tor-Gerai da Polícia Federal confirma - e tenho em
mãos o documento - que a investigação realizada
não foi solicitada pelo Ministério, mas sim pelo Sena
dor Roberto Requião. Quer dizer, caberia ao Ministro
solicitar rapidez e urgência na apuração dos fatos
para ver quem está com a razão, e não pedir que se
impeça a investigação.

O SR. ENIO BACCI (PDr - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no que diz respeito ao setor de medica
mentos, não acredito que as propostas do Ministro da
Saúde José Serra e do Deputado Nelson Marchezan
- de isenção ou redução de impostos para os produ
tores de genéricos e de redução de alíquotas de im
portação de matérias-primas para remédios - surtam
algum efeito, ou seja, que funcionem em benefício da
população brasileira fazendo os preços dos remédios
diminuírem, que é o que importa fundamentalmente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de presença registra o comparecimento de 423
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

O SR. CAIO RIELA, servindo como 22 Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se á leitura do expediente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
imprensa divulgou hoje que o Ministro do Esporte e
Turismo, Rafael Greca de Macedo, esteve com o Pro
curador-Gerai da República, Dr. Geraldo Brindeiro,
para pedir-lhe que abra sindicância a fim de apurar ir
regularidades no comportamento do Promotor Públi
co Luís Francisco Soares.

Surpreendeu-me a notícia. A função do Promo
tor é investigar quaisquer indícios ou suspeitas de ir
regularidades ou de crimes. O Sr. Luís Francisco co
meçou a investigar as irregularidades que vinham
ocorrendo junto ao Indesp e aos Ministérios da Cultu
ra e do Esporte, e pediu a quebra do sigilo bancário
não do Ministro, mas de seus assessores, sobre os
quais pairam suspeitas de estarem fazendo caixa
dois para a futura campanha eleitoral do Ministro Ra
fael Greca.

Mesmo não tendo havido o pedido de quebra do
seu sigilo bancário, o Ministro solicitou ao Procura
dor-Gera/ da República Geraldo Brindeiro a abertura
de sindicância contra o Promotor como se ele não es
tivesse cumprindo a lei.

Ora, teria de haver sindicância, sim, se o Promo
tor, ao tomar conhecimento dessas irregularidades e
indícios de corrupção, não houvesse feito a investiga-
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O Ministro da Saúde propõe redução ou isenção O SR" ARMANDO ABíLIO - Em segundo lugar,
de impostos para produtores de medicamentos gené- Sr. Presidente, gostaria de apresentar meu~ para-
ricos; o Deputado Marchezan propõe redução da alí- béns, minhas congratulações ao Sr. Presidl3nte da
quota de importação de matéria-prima para remédi- Casa, Deputado Michel Temer, pela feliz iniciãtiva de
os; eu proponho que se pense mais na nossa gente, criar e instalar o grupo que está estudando o projeto
no povo brasileiro, em nosso País, e que urgentemen- de transposição de águas do São Francisco, e ao Sr.
te se faça algo para que as pessoas possam adquirir Ministro da Integração Nacional, o Senador Fernando
remédios mais baratos, para que possam cuidar da Bezerra, pelo apoio ao projeto.
saúde. Hoje houve audiência pública com a presença

Chego até a pensar que não é do interesse do do Sr. Ministro, de grande número de Parlamentares
Governo que as pessoas sejam saudáveis, pois com que defendem esse projeto - entre os quais estamos
saúde o povo pode lutar pela educação, lutar pela ha- nós, da Paraíba - e também de Parlamentares de
bitação e construir dias melhores, mas sem saúde uma região que não fazem oposição, mas questionam
não se pode fazer nada. É o fim. essa proposta. Contamos ainda com a presença e a

O que desejo é que as pessoas possam com- participação de Parlamentares das Regiões Sul e Su-
prar remédios mais baratos, que possam cuidar da deste. Em função da situação de calamidade em que
saúde com dignidade, que realmente tenham acesso se encontra o Nordeste, principalmente os 'E:st~dos
aos medicamentos de que necessitem. O que desejo da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, Parlamen-
é ver as pessoas usufruírem da saúde, da educação, tares de regiões que não enfrentam o problema da fal-
de uma vida digna, e não serem enganadas, surrupia- ta de água para beber começaram a aderir a esse mo-
das, maltratadas todos os dias, o dia inteiro. O que de- vimento, a fim de contribuir com seu apoio e solidarie-
sejo é que doenças erradicadas no século passado dade para a construção desse projeto.
não voltem a assolar o nosso País - como está acon- Tenho dito e repetido várias vezes - e continua-
tecendo, demonstrando no mínimo uma grande irres- rei a fazê-lo - que a Paraíba quer única e exclusiva-
ponsabilidade dos governantes, que têm a obrigação mente água para beber. Também tenho dito, e faço
de tratar e cuidar dos filhos desta terra. questão de repetir, que a situação é grave. Moro na ci-

Não conheço na história da economia brasileira dade de Esperança, distante 25 quilômetros de Cam-
qualquer exemplo de redução ou de isenção de im- pina Gr~nde. Naqu~la cidade, há ~ais de um ano o
postos ou de alíquotas de importação que tenha feito abasteclmen~o de agua ~stá desativado. T~a~a-s~ de
baixarem os preços do produto final beneficiando o uma populaça~ de aproxm~adamen!e 40 ml,1 h~bllan-
consumidor, a população. Aqui no Brasil já foi provado tes: O abastecm~ento de agua esta sendo f~lt~ por
que incentivos dessa natureza não fazem os preços meio de,carros-pipa e custa e,ntre 60 e ao re~ls, v~lor
diminuírem, pois as empresas beneficiadas jamais que esta compr~m~tendo mUIto o orç~mento famlhar.
pensam em reduzir seus lucros para que os produtos ~o Nord,est?, pnnclpalme~t: n~ Par~lba, as pessoas
fiquem mais acessíveis à população. tem um Instinto de sobrevlvencla mUIto aguçado e os

li h rt
't d" t cidadãos acabam encontrando meios de fazer econo-

en o ce eza que Isen ar ou re uZlr Impos os ' ' 'I'I' t d' t - d t' , , - . mia e proteger um pouco o orçamento faml lar; por
ou a Iqu~ as e Impor aç~~ e ma ena-~nma nao vai exemplo tomam banho em uma bacia para q'ue depo-
de maneira alguma benefiCiar a populaçao. Os preços . , , , ,
d

'd' - - d' , , M't I t ' . IS a agua possa ser reaproveitada. Essa é a realidade
os rer:ne lOS nao ~ao Im~nUlr. UI o pe o con rano; o daquela Região.

que vai acontecer e que vao aumentar os ganhos dos . ,
laboratórios, que jamais deixarão de ter lucros exorbi- , DeiXO, portan~o, reglstrad?s os nossos. para-
tantes em nosso País, mesmo que em detrimento da be.ns. ~ ~o~gratulaç~es_ ao ~reslden!e da Casa pela
saúde dos trabalhadores, dos aposentados e do povo feliz IniCiativa de cnaçao e Inst~I~?ao desse grupo.
brasileiro em geral. Para que V. ~xas. ten~am .uma Idela do val?r d~sse

. . tema que esta sendo discutido, esse grupo fOI proJeta-
Era o que tinha a dizer., do para ter inicialmente a participação de 31 Parla-
O SR. ARMANDO ABILIO (PMDB - PB. Sem mentares. Atualmente conta com mais de ao, o que

revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu- demonstra que esse assunto está acima de questões
gar quero parabenizá-lo pelo fato de, ao assumir a paroquiais, partidárias, e é a bandeira daquela região,
Presidência desta sessão, ter sido ovacionado. especialmente daqueles três Estados que, em função

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - da seca, estão sofrendo um intenso racionamento de
Obrigado, nobre Deputado Armando Abílio. água para beber.



Encaminho este requerimento solicitando ao
Exmo. Sr. Presidente a garantia de que pelo menos
30% dos cargos comissionados dentro do Governo
sejam destinados aos negros e aos
afro-descendentes. Creio que com essa medida va
mos ter finalmente um referencial, alguém que seja
nosso porta-voz dentro do Governo, que possa levar
nossas reivindicações, nossos anseios a serem dis
cutidos de igual para igual. Sabemos que a discrimi
nação racial é um problema de educação, mas como
vamos mexer na educação, na didática do ensino pri
mário ou do jardim de infância, se não tivermos al
guém que nos represente e que possa fazer isso? Por
isso, hoje estou dando entrada a esse requerimento
em que, repito, solicito ao nosso Presidente que desti
ne 30% dos cargos comissionados aos negros e aos
afro-descendentes.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho este reque
rimento para que possamos, a partir de agora, criar
um fórum de discussões para que nossos direitos se
jam respeitados e tenhamos plenamente reconhecida
e respeitada a nossa condição de seres humanos em
igualdade de condições com os demais cidadãos
neste País.

Muito obrigado.
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDS - SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, os membros da CPI dos Medicamen
tos, que estiveram segunda-feira em São Paulo, retor
nam a Brasília com importantes subsídios para dar
prosseguimento aos nossos trabalhos.

Nessa incursão da CPI na Capital paulista, visi
tamos a Fundação para o Remédio Popular - a pri
meira de uma série de visitas a laboratórios oficiais 
para conhecer o trabalho desenvolvido pela institui
ção, incluindo o parque fabril. No contato com os dire
tores e técnicos da Fundação, verificamos os avanços
já concretizados, as dificuldades enfrentadas e, prin
cipalmente, constatamos a viabilidade da fabricação
de medicamentos por entidades estatais a preços re
duzidos, muito abaixo dos praticados no mercado.

A visita, Sr. Presidente, estimulou-nos a questio
nar até que ponto devemos incentivar a produção de
medicamentos pelo Estado visando atender à rede
pública.

A Furp executa o Programa Dose Certa, uma
grande conquista do Governador Mário Covas, criado
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O Sr. Ministro teve oportunidade de apresentar em cargos para os quais se tenha de fazer concurso,
dados interessantes. Em determinadas regiões que porque acho que em concurso a participação tem de
antes da seca já apresentavam alto índice de mortali- ser de igual para igual; falo dos cargos comissiona-
dade infantil no primeiro ano de vida - de 50 para dos, que não requerem concurso, mas simples esco-
cada mil crianças nascidas vivas -, esse índice está lha.
aumentando; agora 60 ou 70 crianças em cada mil
morrem antes de atingir o primeiro ano de vida.

Fica registrado, portanto, Sr. Presidente, meu
voto de congratulação não somente ao Presidente da
Casa e à Mesa Diretora, mas também ao Sr. Ministro
de Integração Nacional, Senador Fernando Bezerra,
por sua posição firme e decisiva.

O SR. REGINALDO GERMANO (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a CPI do Narcotráfico deu-me a oportuni
dade de medir a violência no País. Com a CPI pude
mos também constatar que no Brasil a maior parte
dos que se envolvem com o crime, não tanto o organi
zado, mas o crime de favela, são, na maioria, negros.

Verifiquei que um dos fatores que mais alimen
tam a violência no País é a discriminação racial. O ne
gro é conduzido à violência quando lhe é negado
acesso ao mercado de trabalho, quando lhe são ne
gados os mesmos direitos de que desfruta a raça
branca. Isso acaba empurrando-o automaticamente
para a marginalidade.

Temos discutido violência e direitos, mas não
vejo como colocarmos um ponto final nessa violência
se não começarmos a garantir a todos os mesmos di
reitos. E ressalto aqui a situação dos que são da mi-
nha raça, os negros, que neste País têm sido coloca
dos de lado em todas as discussões daquilo que en
volve a vida desta Nação.

É com muito pesar que constatamos que, ape
sar de a lei contra a discriminação racial estar em vi
gor desde 1989, não houve uma pessoa sequer que
tenha sido punida por ter praticado esse crime brutal.
Talvez isso ocorra, ao meu ver, em razão de não ter
mos no Poder Executivo, por exemplo, um represen
tante nosso, alguém que sirva de referencial para le
varmos nossas reivindicações ao Presidente da Re
pública, para que se tomem medidas que desfaçam
essa tremenda injustiça que se comete neste País
com a discriminação.

Tenho ouvido as pessoas, tenho feito programas
de rádio e de televisão, principalmente em meu Esta
do, a Bahia, e tenho recebido inúmeras reclamações
e denúncias de fatos dessa natureza. Por essa razão,
vou encaminhar à Mesa requerimento propondo que
seja garantida pelo Presidente da República uma por
centagem de cargos comissionados neste Governo
para que os negros possam ocupá-los. Já nem falo
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em 199~ pela Secretaria de Saúde do Estado de São moderivados. Somente São Paulo gasta US$40 mi-
Paulo. E responsável pela fabricação e distribuição Ihões, quando seriam necessários apenas US$25 mi-
de'40 tipos de remédios para postos de saúde e uni- Ihões de gastos iniciais para partirmos para a pr.o.du-
dades básicas de saúde em 3.200 Municípios, aten- ção e nos tornarmos auto-suficientes. No entanto.'
dendo a 50% das necessidades detectadas nas gran- não há investimentos nesse sentido.
des cidades e a 70:'0 das d~s Municí~ios menore~. J~ Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não
extrapola as frontelr~s pa~hs~as, reglst~a~do 5 ml~ ch- é somente o sucesso dos trabalhos de segunda-feira
entes e~ todo o BraSil e atmgmdo 1,2 bllhao de unlda- que me traz à tribuna. Iniciamos a semana com a libe-
des fabncadas. ração dos primeiros medicamentos genéricos pelo

Os medicamentos produzidos pela Furp são co- Governo e várias farmácias nas principais cidades do
mercializados para a rede hospitalar conveniada e País já estão abastecidas. Estamos convictos de que
não podem ser vendidos em farmácias. Os preços a entrada dos genéricos no mercado forçará a redu-
chegam a ficar 243% mais baratos, considerando-se ção do preços. Também acreditamos que a ação da
um desconto presumido de até 50% pelas indústrias CPI contribuiu para a agilização do processo no Mi-
farmacêuticas, mesmo embutindo um lucro de 12%, nistério da SalJde e inibiu a ação dos laboratórios, que
que assegura auto-suficiência à Fundação, cujo fatu- estavam unindo-se contra esses produtos. Além dis~

ramento é de R$120 milhões por ano. so, a CPI dá sua contribuição para a mobilização da
Na visita, constatamos que 80% dos insumos sociedade, uma vez que o depoimento do represen-

utilizados são importados, o que, porém, não resulta tante da Abrafarma expôs a forma como se dão as re-
em aumento do preço final dos remédios, derruban- lações entre as indústrias farmacêuticas e os consu-
do, portanto, a justificativa dos laboratórios para a alta midores, que, pelos depoimentos que coletamos na
dos preços. A Furp, que já solicitou o registro de 4 ti- imprensa e nos contatos que fizemos em nosso,Esta-
pos de genéricos, possui 18 produtos já prontos para do, estão cada vez menos otários e mais conscientés
consumo, produtos esses que são isentos do teste de de que é preciso reagir contra o processo de explora-
biodisponibilidade. ção que vivemos.

Entendo importante observar que o trabalho re- A CPI dos Medicamentos, Sr. Presidente" ~stá

alizado pela Furp se deve em parte à alocação de re- mostrando a que veio e já materializa alguns av~nços.

cursos do Farmácia Básica, programa do Governo Ontem, a Comissão aprovou a quebra do sigilo fiscal
Federal que destina R$1 ,00 por habitante/ano, tendo e telefônico dos responsáveis pela produção e distri-
contrapartida dos Estados e Municípios de R$0,50 buição de remédios falsificados em Uberlândia. Da
cada, para perfazer o total de R$2,00 por habitao- mesma forma, também decidiu pela quebra do sigilo
te/ano em investimentos. fiscal de 21 laboratórios que estão sendo investiga-

Em outra importante visita, dessa feita ao Hospi- dos pela Polícia Federal por formação de cartel. são
tal das Clínicas, fizemos mais uma constatação sign;- decisões de grande importância para ?S trabalhos da
ficativa: onde existe fabricação de medicamentos por CPI, que poderá avançar ainda mais. E longoocami-
órgão governamental, as necessidades dos Gover- nho, que passa pelas investigações, mas também
nos, em termos de recursos financeiros, são três ve- pela sedimentação de propostas como o fort~,I.e~i,-
zes maiores do que as de São Paulo. O Hospital das mento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a
Clínicas, Srs. Parlamentares, que fabrica 215 dos 727 elaboração de mecanismos legais que assegurem
produtos farmacêuticos que utiliza, economizou mais uma relação mais justa entre fabricantes e consumi-
de R$7 milhões durante o ano com a fabricação de dores e a adoção de medidas práticas e urgentes
medicamentos para atender sua rede ambulatorial e para coibir a ação nefasta dos laboratórios. Enfí,m,té.:
os pacientes internados no complexo hospitalar man- mos de gerar condições para que sociedade dê um
tido pela Universidade de São Paulo. basta aos abusos de todo tipo cometidos no setor.

Por fim, estivemos no Instituto Butantã, e não Era o que tinha a dizer.
poderia deixar de congratular-me com a equipe que O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem re-
nas recebeu, porque todos saímos de lá com o senti- visão do orador.) - Em primeiro lugar, quero cumpri-
mento de que ali ainda há entusiasmo, afinco e dedi- mentar o Sr. Presidente, Deputado Severino Caval-
cação, uma forte crença em nosso País e no nosso canti, por sua declaração sobre o Banespa, feita na
povo. Mas saímos de lá também com uma preocupa- sessão solene em homenagem ao Partido dos Traba-
ção: fomos informados de que o Brasil gasta atual- Ihadores. Trata-se de tema fundamental que esta. ga-
mente cerca de R$200 milhões na importação de he- nhando corpo nesta Casa e merece a atenção de to-
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dos os Srs. Deputados, não importando se do Estado vel que tenham maior compromisso com a moeda na-
de São Paulo ou não, porque esse assunto diz respei- cional que outro, sediado em Londres, Paris, Nova
to à própria soberania nacional. E é sobre ele que Iorque ou Tóquio.
quero falar. Mas, do ponto de vista do equilíbrio do sistema fi-

Deparamo-nos recentemente com artigo publi- nanceiro nacional, na área do crédito, da disputa pela
cada no jornal Folha de S.Paulo, de autoria do tuca- captação e aplicação de recursos, na prestação de servi-
no Bresser Pereira, intitulado: "Banespa e interesse ços bancários e similares, é fundamental preservar o se-
nacional". tor público no sistema financeiro. Esse equilíbrio pode e

Quem leu o texto pôde surpreender-se com al- deve ser assentado no seguinte tripé: bancos públicos,
gumas frases que, de certa forma, estavam afastadas bancos privados nacionais e bancos estrangeiros.
do vocabulário do PSDB. Por exemplo, "o liberalismo Srs. Deputados, o Banespa, além de represen-
econômico é muito bonito em teoria, mas, na prática, tar cerca de 5% do mercado nacional, desempenha
nenhum país desenvolvido o pratica integralmente". um papel determinante para a economia de São Pau-
Ou ainda: "Os franceses defendem suas empresas, lo, que nunca é demais lembrar, é o maior Estado do
os alemães defendem suas empresas, etc." País e responsável por cerca de 40% da economia

Os argumentos de Bresser Pereira vão na dire- nacional. O Banespa responde sozinho por 70% do
ção de questionar a desnacionalização do Banespa e crédito agrícola no Estado de São Paulo. Quem vai
já constitui uma boa dose de autocrítica em relação assumir esse papel? É possível acreditar que, privati-
ao radicalismo neoliberal que dominou o pensamento zado, o Banespa continuará a financiar os pequenos
econômico do Governo e da maioria da imprensa na- e médios? Foi isso o que aconteceu com o Banerj, de-
cional. Mas uma das frases do texto merece uma re- pois de comprado pelo Itaú?
flexão um pouco além do debate, que é correto, a res- Ainda é tempo. Ninguém desconhece as cir-
peito da desnacionalização do sistema financeiro. cunstâncias que levaram à crise o Estado de São Pa-

Refiro-me à seguinte frase: "Banco não é uma ulo e contaminou a situação patrimonial do Banespa.
empresa como as outras. Banco cria moeda, só pode A questão que se coloca a quem tem responsabilida-
fazê-lo em nome do Estado. Banco rola dívida públi- de pública é o que se pode fazer para evitar a privati-
ca... Os bancos são depositários da poupança nacio- zação pura e simples do banco, que, longe de solucio-
nal". nar o problema, vai apenas repetir o desmonte ocor-

Os argumentos prosseguem em defesa da ma- rido no caso do Bane~, entre outros. Além dos milhares
nutenção do BANESPA sob controle nacional. Muitos de empregos que serão destruídos, toda uma estrutura
dos argumentos são exatamente os mesmos usados de crédito e serviços que não é compatível com o inte-
durante tanto tempo pela Oposição nesta Casa e nos resse privado será desativada com a privatização.
debates em todo o País em tantos e tantos processos O Banespa tem 90 anos e, como disse Covas,
de privatização. detém uma simbologia inigualável para o povo de São

Outro tucano, o Governador de São Paulo, Sr. Paulo. Sua privatização representa, sem exagero,
Mário Covas, que aceitou as condições impostas pela algo similar à morte dessa instituição. Morte, sim, no
equipe econômica para a renegociação da dívida e sentido de que não se poderá reverter. Mas o que fa-
que levaram à privatização do Banespa, lamentou on- zer? Desde 1994, os funcionários do Banespa desen-
tem, em declaração prestada nesta Casa, a venda do volveram uma proposta de gestão cuja essência era o
Banco do Estado de São Paulo. Afirmou o Sr. Covas: controle público da gestão e a retirada da autonomia
"O Banespa tem muita simbologia para mim e para absoluta do Poder Executivo estadual na gestão dos
nós, de São Paulo". recursos. Esse modelo visa essencialmente preser-

Eu iria um pouco mais adiante na reflexão: o Ba- var o caráter público da instituição, seu essencial pa-
nespa não é um banco como os outros, parafrasean- pel de financiamento das atividades de interesse po-
do Bresser Pereira, que dizia que banco não é empre- pular e do Estado, mantendo a influência do Governo
sa como as outras. Bancos privados determinam a legitimamente eleito, mas prevendo um sistema direti-
sua gestão atrás da maximização do lucro, da maxi" vo que contemple os segmentos da sociedade e da
mização da rentabilidade. É da natureza do capital economia, como os trabalhadores, urbanos e rurais,
essa busca incessante. E quando se fala em capital fi- pequenos e grandes empresários de vários segmen-
nanceiro, isso é superlativo. Se um banco tem sede tos e outros interessados. Esse sistema diretivo seria
no país e seus acionistas controladores têm seu patri- a garantia, com a participação majoritária de seus in-
mônio predominantemente no mesmo país, é prová- tegrantes não governamentais na diretoria, de que o
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qtde % qtde % qtde % qtde %

União 1 O 9.547 51 O O 9.547 25,5

Fazenado
Estado de 1 O 2.933 15,67 O O 2.0933 7,83

SP

Cabesp 1 O 2.902 15,5 O O 2.902 7,75

Funclonárl· 7.186 6,83 262 1,4 629 3,36 891 2,36
os

Banespa

Inst.Prev.P 16 0,02 O O 455 2,43 455 1,22
rlvada

Anamb 1 O 171 0,91 O O 171 0,46

Banesprev 1 O 728 3,B9 26 0,14 754 2,01

Demais 98.065 93,15 2.1n 11,63 171.610 94,07 19.787 52,85
acionIstas

Total 105.272 100 18.720 100 18.720 100 37.440 100

O capital votante do BANESPA está hoje nas
mãos da União (51 % mais os 15,67% que estão fede
ralizados por conta do último acordo da União com o
Estado de São Paulo), da Cabesp (Caixa de Assistên
cia dos Funcionários), que detém 15,5%, da Banes
prev (fundo de pensão), com 3,8996. O chamado blo
co complementar, que foi negociado no referido últi
mo acordo entre a União e o Estado, será objeto de di
reito de preferência para funcionários, acionistas mi
noritários e pequenos produtores rurais e urbanos, de
acordo com a lei estadual que instituiu o programa de
desestatização em São Paulo. Tal "direito de preferên
cia", no entanto, de acordo com o decreto do Gover
nador, terá preço estipulado em 188 reais o lote de mil
ações, três vezes maior que o preço na bolsa. Ou
seja, pretende o Governo que esse direito de prefe
rência seja exercido, em ações fora do controle acio
nário, por um preço fora da realidade do mercado. O
que se pode fazer hoje de concreto, a partir de uma
compreensão política do significado que a possível
perda do Banespa pode ter para a economia de São
Paulo e para o sistema financeiro nacional, é buscar
uma negociação com os Governos Federal e Estadu
al para uma nova composição acionária, entre o Go
verno de São Paulo, a União, uma SPE (Sociedade
de Propósito Específico) composta pelos funcionários
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banco não voltaria a ser usado para operações de in- do Banespa, os acionistas minoritários e pequenos
teresse partidário ou de grupos. produtores detentores do chamado direito de prefe-

Hoje, outro desafio se impõe: como combinar rência que desejem participar, e que esses três blo-
essa proposta com a privatização anunciada. Veja- cos componham entre si e com a Cabesp e Banes-
mos qual é o quadro acionário do Banespa hoje. prev um acordo de acionistas capaz de determinar as

Quadro demonstrativo dos acionistas - Banespa condições adequadas à uma gestão profissional do
banco, combinando o seu competente papel comerci
ai, que disputa com eficácia todos os segmentos do
mercado, e seu inestimável papel social para a eco
nomia de São Paulo. A União poderia, então, vender
as ações excedentes às necessárias para a composi
ção do acordo de acionistas.

O Banespa, aos 90 anos de vida, e com a histó
ria que foi constru ída em torno de si no Estado de São
Paulo e no Brasil, merece a atenção e a ousadia da
bancada paulista, para que esta Legislatura e o pró
prio Governo Mário Covas não passem à história
como os que assistiram ou promoveram a entrega do
Banco do Estado de São Paulo à setor privado.

Queremos chamar a atenção da bancada de
São Paulo e de todos os Deputados desta Casa para
o seguinte fato: ainda há tempo de evitar um terrível
erro contra o patrimônio público. O Banespa, que de
tém 87% do seu capital acionário, está nas mãos da
União, de um bloco remanescente, que era do Estado
de São Paulo e que foi negociado com a União· num
recente terceiro acordo promovido entre a União e a
Secretaria da Fazenda de São Paulo. Mas a Caixa de
Beneficência, a caixa de saúde dos funcionários, tem
15% das ações e a Caixa de Previdência cerca de 4%
das ações do banco. :

É perfeitamente possfvel- nós discutimos isso
hoje e daqui a pouco teremos uma reunião da banca
da paulista - um acordo de acionistas que preveja a
participação da União, a participação do Estado com
a retomada dos 15% chamados bloco comple~~ntar,

a Caixa Beneficente e a Caixa de Previdência dos
funcionários do Banespa. Desse modo, Sr. Presiden
te, seria possível manter o caráter público do Banes
pa, ainda que a União possa alienar as ações-comple
mentares à sua participação nesse acordo de acio
nistas.

Digo isso porque, pela luta que venho travando
nos últimos cinco anos pela preservação do Banespa
e demais bancos públicos, acredito que é hora de as
sumirmos um comportamento sereno, sério, sóbrio e
de encontrarmos uma solução negociada para a crise
do referido banco.

No dia seguinte à privatização, a situação será
irreversível. No caso dos bancos, a privatização re
presentará a perda total e absoluta do caráter público
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e do interesse de financiamento dos pequenos e mé- Hoje, vinte anos depois de sua fundação, o PT
dios. ocupa espaços importantes na política e nos movi-

Muito obrigado.. mentos sociais. Contando atualmente com três Go-
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o vernadores, uma Vice-Governadora, 106 Prefeitos,

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 141 Vice-Prefeitos, sete Senadores, sessenta Depu-
Deputados, já faz mais de vinte anos que um grupo tados Federais, noventa Deputados Estaduais e
de operários, estudantes e intelectuais, encorajados 1.985 Vereadores, é o partido que mais cresce no
pela história de luta e resistência contra a ditadura mi- País e que possui todas as condições para expandir
litar, lançou no Brasil um partido verdadeiramente ainda mais a sua interferência no cenário nacional,
comprometido com as mudanças sociais, econõmi- com as eleições municipais deste ano.
cas e políticas tão reclamadas pela população. Já fa- Como militante, dirigente partidário, prefeito e
zem mais de vinte anos que as greves do ABC paulis- Parlamentar, minha vida confunde-se com essa evo-
ta contagiaram, com entusiasmo efervor, as centenas lução histórica do PT, identificada com as lutas, as es-
de milhares de militantes espalhados por todo o País peranças e as conquistas do povo. O PT, mais do que
e que se transformariam no maior patrimônio do Parti- um partido que se contrapõe à política nefasta do ne-
do dos Trabalhadores. oliberalismo, que disputa eleições democráticas e

Desde a primeira hora, o PT surgiu identificado exerce mandatos populares, é uma verdadeira e sin-
com a construção de uma sociedade fraterna, justa e cera opção de vida que trago como ensinamento para
generosa, contrária à corrupção política, à, ganância dividir com os meus filhos minha família e meus com-
financeira e à ~xploração da m.aioria do povo brasilei- panheiros. '
ro ~or u.ma eIJte descompromlssada com os val?res A revolução cultural e política emanada pelo
naCionaiS e e~~rnamente vo~tada pa~a os. se~s mte- surgimento do PT na história moderna do Brasil en-
re~ses especlflcoS. E até hOJe o partido, fiei as suas contra no vigor e no entusiasmo de sua militância a
ongens populares, mantém acesa a chama contra a . .. .
injustiça e a manipulação, fazendo forte oposição à mais completa Ide~tldade, ~apaz de.transform~r o gn-
política neoliberal vigente, que promove o saque do to contra a o~ressao em hIno de mllhar?s e ml~hare~
patrimônio público e entrega aos agentes financeiros de.braços unidos na defes~ de uma SOCiedade IguaIJ-
internacionais as riquezas do País. tána, sem medo de ser fehz.

Na campanha das Diretas-já e inúmeras outras S~. Presidente, peço, a V. ExJl que autorize a di-
mobilizações sociais de âmbito nacional, como na vulgaça~ do meu pronuncla~ento no programa a Voz
época do impeachment do Presidente Collor, nas lu- do Brasil e no Jornal da eamara.
tas desencadeadas em âmbito municipal e estadual, O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
na atuação na organização dos trabalhadores e da peço a palavra pela ordem.
população, na conquista de espaços institucionais no O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Legislativo, no Executivo e no Judiciário, em todas as Tem V. Ex. a palavra.
frentes identificadas com a populaç~o_brasileira, ~ PT O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-
é vanguarda na defesa de suas poslçoe~ e faz bnlhar demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
a su~ estrela, que traz a. luz da renovaçao e da cons- licença a V. Ex. para entregar à Mesa requerimento
truçao de uma nova socledad:. .. de informações sobre aplicação, no Estado de Per-

Ao lon~~ dessas duas decadas de hlst?na, o PT nambuco, do Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
cresceu, frutlflco.u e tor~ou-se o g~ande ~artldo de,~s- mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
querda da América Latina e a maior nOVidade pohtlca Magistério _ Fundef suas aplicações e denúncias de
experimentada pelo Brasil nesse final de século XX. que se acercam ess~ tema em nosso Estado
Estreitamente ligado aos seus princípios socialistas e . ..
democráticos, ao compromisso com a distribuição de O SR. PRESIDENTE (Sevenno <?avalcantl) -
renda, à reforma agrária e às prioridades sociais, o Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Paim.
PT vem consolidando o seu papel referencial na O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
construção de um Brasil solidário e justo. Por essa orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar meu pro-
história coerente e radical, o PT é reverenciado e res- nunciamento, quero registrar meu regozijo com a cria-
peitado até mesmo pelos partidos burgueses que ção da Comissão Especial destinada a apreciar a
hoje detêm o poder e as demais agremiações que in- questão do salário mínimo, que será instalada na pró-
tegram a Oposição. xima terç~-feira, às 16h, na Comissão de Trabalho,
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Administração e Serviço Público, com a participação O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão
de seus 31 membros e 31 suplentes. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Consti- res, tive a oportunidade de participar, neste plenário,
tuição de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã. da sessão especial em comemoração dos 20 anos do
De lá para cá, tornou-se uma colcha de retalhos, em PT. Fundador do PT, estou no dia-a-dia ajudando a
que foram atacados principalmente os direitos dos construir o partido, mas não me tinha dado conta da
trabalhadores. sua importância, e os vários pronunciamentos feitos

Poderíamos falar sobre o projeto da cabotagem, na sess~o da !"a~hã fizer~m com_ que eu refletisse
das telecomunicações, do gás canalizado - enfim, de sobre ,a Iml~o~ancla do p~rtldo - nao por achar ~ue o
todas as privatizações, da reforma administrativa e da PT seJ~ o UnlCO ,q~e ~etem a verdade; ,eu acredito e,
previdenciária. Lembramos ainda o contrato e a de- p?l~ minha,convlve~cla, ~ercebo que ha verdades em
missão temporários, as comissões prévias de concili- vanos partldo~, e ~a mUitas verdades fora deles.
ação nas empresas, a tributação dos servidores pú- , No BraSil esta faltando o encontro das verdades.
blicos inativos, o fator previdenciário, que reduziu o Esta fa~ando que es~as verdades pos~am representar
valor das aposentadorias, e a intenção do Governo de um projeto para ~ Pa~s, e que_as m:ntlr~s possam en-
encaminhar ao Congresso Nacional a reforma de contrar-se tambem, já que sao mUito disfarçadas.
todo o art. 72 da Carta Magna com o pretexto mágico Muitos falam em nome do povo. Aliás, nunca vi
de '1lexibilizar direitos". candidato algum, nem a Vereador, nem a Presidente,

As propostas de emenda à Constituição estão ir à televi~ã~:.~azer camp~nha e dizer: ':,ote em mim,
sendo apresentadas em nome da "modernidade" e da sou ban?~~~ ' 'vote em, mim, quero c~ntlnu~r ro_u~an-
"livre negociação". Só que essa metodologia é a mais do °Pais, 'vote em mim, eu sou traficante . Nao, to-
atrasada possível e nos remeterá aos tempos da es- dos falam em, nome do povo, todos! .,
cravidão, com a retirada dos direitos sociais assegu- Sr. PreSidente, Sras. e Srs. Dep~tado~~ mnguem
rados na nossa Lei maior tem cruz na testa para que se possa Identificar quem

" .. , está com a verdade ou com a mentira. Essa é a dificul-
Co~ ~ua ofenSiva, o Governo visa sup~lmlr ,t~- dade. Só a prática de cada cidadão, ao longo da sua

dos os dl~eltos dos trabalhadores, c?mo salano, decl- história pode mostrar de que lado cada pessoa está.
mo-terceiro, emprego, aposentadona, FGTS e segu-' .
ro-desemprego entre outros. E nó~ que est~mos comemo~n?o os vinte an~s

" _ de fundaçao do partido, um dos mais jovens do BraSil,
,Em ~,~oca de re?es~~~, desen:tprego e arrocho temos o orgulho de estar ajudando a construir uma

salan~I,.a livre negoclaçao pretendida pelo ~overno Nação contra aqueles que querem destruí-Ia, mesmo
C?nstltul-se numa farsa. Os trabalhad~,res serao pres- que ao destruí-Ia afirmem que querem uma Nação.
slona~os com o que chamamo~ d~ proposta Inde- O futuro indica que, se não mudarmos a política
cente para fazer acordos tambem Indecentes - se econômica do País se não mudarmos a forma de
não houver renúncia aos direitos garantidos pela conduzi-lo aument;rá o número de sem-terra de de-
Constituição, certamente serão demitidos. sempregados, de pessoas marginalizadas. Só não

Temos insistido na tese de que o movimento sin- percebe a gravidade de uma situação como esta
dical brasileiro deveria realizar imediatamente plená- quem não tem sensibilidade, e não quem mente ao di-
rias em todos os Municípios, Regiões e Estados obje- zer que está do lado do pobre - e sabe-se que não
tivando a realização de um congresso nacional de está. Já vi candidatos em campanha lavarem a mão
emergência, com a participação de todas as centrais depois de cumprimentar um pobre porque têm nojo.
sindicais e confederações, para discutir os gravíssi- Se dependesse de muitos dos que governam e
mos efeitos da política do Governo FHC sobre os tra- mandam na economia nacional, talvez fossem esta.
balhadores deste País. belecidos esquadrões da morte para eliminar os po·

Esse congresso deveria ser realizado em Brasí- bres do País, porque envergonham a Nação, são
lia, reunindo trabalhadores da área pública e privada, analfabetos, não têm onde morar, não têm salário,
do campo e da cidade, aposentados e pensionistas, são vagabundos e merecem, portanto, ser liquidados.
para juntos encontrarmos uma forma de enfrentar a Assim fizeram com os índios, tentam fazer com os ne-
economia globalizada. gros e fazem com os menos favorecidos.

Está provado que a globalização da economia Estamos entrando na reta final das eleições mu·
deixou os países pobres mais pobres, e os trabalha- nicipais, quando serão escolhidos vereadoras e vere·
dores acabaram abrindo mão de seus direitos. adores e prefeitas e prefeitos. Sou um cidadão que



O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Deputado Geraldo Simões.

OSR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, no úl-
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acredita, com sua história, estar contribuindo para o meçam a vencer. E mais: a fórmula apresentada pro-
bem do País, por crer na justiça, na honestidade e na põe empurrar a dívida para a União, efetuando o pa-
fraternidade como valores fundamentais. Espero que gamento, repito, nos próximos dez anos.
o povo brasileiro ajude, indo à urna, elegendo não Sempre tive a convicção e a certeza de que o
bandido, ladrão ou mentiroso, mas sim vereadores Governador Paulo Afonso fez tudo dentro da lei como
sérios e prefeitos que honrem nossa Nação. fica claro agora. Envergonho-me de ter como' meus

É o que desejo, como simples militante do Parti- pares políticos da estirpe do Sr. Governador Esperi-
do dos Trabalhadores. dião Amin. Esta foi a estratégia mais baixa de que te-

O SR. JOÃO MATOS (PMDB - SC. Sem revi- nho conhecimento para se vencer uma eleição em
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- meu Estado: mentiras, Sras. e Srs. Deputados, menti-
dos, li, estupefato, nos últimos dias, nos jornais de ras e mais mentiras.
Santa Catarina, que o Governador Esperidião Amin Não ficaria magoado e muito menos indignado
está empenhado em federalizar todo o montante de se o Governador Esperidião Amin vencesse as elei-
títulos do Estado, que, em valores corrigidos, somaria ções através de um programa de Governo que con-
1,2 bilhão de reais. Mais estupefato fiquei quando li vencesse o eleitorado catarinense. Afinal, vivemos
que o mesmo Governador chegou ontem a Brasília numa democracia, e a alternância de poder faz parte
para fazer uma consulta formal ao Ministério da Fa- do jogo democrático. No entanto, não foi isso o que
zenda sobre o lote de letras catarinenses emitidas aconteceu. Roubaram-nos as eleições. Se houvesse
para pagamento de precatórios, em 1996, correspon- justiça, quem ontem tentou, antes mesmo das elei-
dente a cerca de 200 milhões de reais, que vence em ções, cassar o mandato do ex-Governador Paulo
agosto deste ano. Afonso deveria reconhecer o estelionato político e

Estou inconformado, Sras. e Srs. Deputados, eleitoral e renunciar, para o bem da sociedade catari-
com essa tentativa do Governo Amin de federalizar nense. Como sei que isso não é uma índole do atual
esse débito para pagamento em dez anos, a exemplo Governador, confio nos eleitores catarinenses, que
do que fez o Estado de Pernambuco. Isso comprova o vão dar uma resposta ainda este ano nas eleições
estelionato eleitoral. Não foi ele que percorreu o Esta- municipais.
do, nas últimas eleições, dizendo que o então candi- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares eram
dato à reeleição, Paulo Afonso Vieira, manipulou os as considerações, nesta oportunidade, deste Parla-
papéis e os transformou em símbolo de corrupção e mentar catarinense, da bancada do PMDB, que as-
malversação do dinheiro público? sistiu, como cidadão, eleitor, Parlamentar e partici-

Como afirmou o Senador Casildo Maldaner, pante daquele Governo, às investidas do atual Gover-
Presidente do meu partido em Santa Catarina, eles nadar, Esperidião Amin, e de outros que faziam parte
passaram os títulos pelo purgatório e os purificaram. do grupo de oposição, quando emitiram-se letras para
Só pode ser, porque antes a guerra sobre as letras se resgate.
praticava nas profundezas do inferno. Agora está sen- Sr. Presidente, ainda estou convicto de que a
do discutida no céu, entre anjos e arcanjos. Não foi o justiça será feita: o eleitorado catarinense haverá de
Governador Amin que visitou os 293 Municípios de ter clareza dessa jogada e da transformação do que
Santa Catarina, afirmando que iria queimar em praça ontem era espúrio, pecado e crime, mas hoje, com
pública esses papéis? base na compreensão dos encaminhamentos do atu-

Como afirma o jornalista catarinense Paulo ai Governo do Estado, transforma-se em coisa pura e
Alceu, em sua coluna do Diário Catarinense desta recomendada.
última terça-feira, a coligação encabeçada pelo Go- Muito obrigado.
vernador Esperidião Amin percorreu todos os Municí- Durante o discurso do Sr. João Matos o
pios, levando ao eleitor catarinense a garantia de que Sr. Severino Cavalcanti 2B Vice-Presidente
a operação das letras era uma fraude e que o catari- deixa a cadeira da presidência que é ocupa:
nense estava sendo ludibriado e roubado por uma ad- da pelo Sr. Enio Bacci § 2B d; art. 18 do Re-
ministração inescrupulosa. Agora os opositores de gimento Intemo. '
ontem, segundo o jornalista Paulo Alceu, e toda a so
ciedade catarinense estão tomando conhecimento de
que este mesmo grupo tenta federalizar as letras, ale
gando que, pela demora de uma decisão da Justiça,
acabarão sendo obrigados a pagar os lotes que co-
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timo dia 7 corrente, a Gazeta Mercantil publicou artigo de que nos remeta a uma inserção como Nação de ho-
Klaus Kleber contendo considerações que desejo mens livres no contexto internacional.
comentar no pouco tempo que me é destinado. Sr. Presidente, um salário mínimo decente já se-

Lembra o jornalista que, com a desvalorização ria um pequeno passo nessa direção.
cambial ocorrida em janeiro do ano passado, as com- Hoje pela manhã, na comemoração que esta
parações internacionais em dólar ficaram confusas. Casa fez pelos 20 anos de fundação do PT, na presen-
Para se ter uma idéia, nosso PIB, que era de 775 bi- ça dos Líderes de diversos partidos e do Presidente
Ihões em 1998, emagreceu 28,4% com a desvaloriza- desta Casa, o Presidente nacional do PT, o Deputado
ção do real. O implacável ponteiro da balança indica José Dirceu, foi muito feliz ao dizer que no dia em que o
que hoje está na casa de 550 bilhões de dólares. nosso partido, junto com nossos aliados, chegar ao

Nossa renda per capita também caiu: dos 5 mil Governo deste País, vamos ter que construir um con-
que atingimos em 1997 passamos para 4.898 reais, e senso nacional. Todas essas estripulias que o Presi-
hoje atingimos 3.360 reais, índice vergonhoso para um dente da República vem fazendo, seguindo a política
País emergente. Em dólar, nossa renda per capita em do Consenso de Washington, estão resultando nisso.
1999 caiu para menos da metade em relação à da E vamos trabalhar, Sr. Presidente, em torno do con-
Argentina, que é de 7.920. A título de comparação, a senso nacional, com as forças progressistas, com os
Austrália, país com 18 milhões e 775 mil habitantes, tem nacionalistas e com os brasileiros.
PIS de 385 bilhões de dólares, com renda per capita de Nosso Presidente também foi muito feliz ao di-
20.500 dólares. zer que, quando Governo, nossa primeira medida

Sr. Presidente, aos comentários do nosso bri- será um choque de distribuição de renda.
Ihante jornalista, desejo acrescentar que a participa- Os números estão aí; são números tristes, que
ção dos salários na renda nacional, que em 1990 era nos envergonham perante o mundo; muita queda -
de 45%, em 1996 caiu para 38%, e agora está na queda de PIS, de salário, de participação de salário
casa dos 35%. Isso quando na Europa e nos EUA a na renda nacional; ou seja, estamos na contramão do
participação dos salários na renda nacional ultrapas- que vem acontecendo nos demais países do planeta.
sa a casa dos 50%. O Presidente José Dirceu, em seu discurso de

Naturalmente, essa medida da participação do homenagem ao PT p~lo~ s~~s 20 anos de fund~çã~,
salário na renda nacional não leva em conta a econo- falou do choque de dlstnbUlçao de renda, da radlcah-
mia informal, que, agregada à economia formal, reba- dade com que defe~de':'l0s a democracia ~ ~ P~rl~-
ixaria ainda mais o já modesto peso do salário na ren- men!o, da nossa radlcahdade no combate a dlscnml-
da nacional. naçao, tanto de cor quanto de sexo.

Sr. Presidente, a cesta básica de janeiro do cor- Enfim, estou cada vez mai~ convencido de que
rente ano custa R$135,62, ou seja, quase empatou devemos ~~~bar c~m ~ssa !entatlva de levar o p~vo a
com o salário mínimo (R$136,00). tanto sacnflclo - ~nvatlz~ç~O, desr:gu,lamenta~ao de

N d d ., r d xt d' I trabalho, supressao de dIreitos, falencla da agncultu-
esse qua r? e In]u.s Iça, e e re~a eSlgua - ra e da indústria nacional, entrega das indústrias bra-

dade, com u~ ,salano mlnlmo que mal d~ para pagar sileiras e dos bancos ao capital internacional, tudo
uma cesta baslca, co~o,o t~abalhador vai custear ou~ por conta da obediência aos ditames do consenso de
tras despesas necessanas. , " Washington. Essa política precisa ser abandonada, e

Como se pode pensar em hIgiene, saude, edu- o esforço maior do País deve ser no sentido do con-
cação, material escolar, transporte? senso nacional.

Diante desse quadro, considero ainda atuais as Bem disse, repito, o Presidente do nosso parti-
palavras de Joaquim Nabuco: escola e senzala são do, o Deputado José Dirceu: quando Governo, a pri-
incompatíveis. meira medida que o PT tomará será um choque de

Sr. Presidente, penso que a liberdade começa distribuição de renda, a fim de corrigir essa injustiça
em casa. secular que tanto maltrata os brasileiros.

Penso que nós temos que refundar o Estado Era o que tinha a dizer.
brasileiro. Temos que refundar o Brasil. O SR. LAMARTINE POSELLA (PMDS - SP.

Tem-os que fundar um Estado de cidadãos Ii- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vres, com um projeto de Nação soberana, com um inicialmente, gostaria de encaminhar à Mesa oito pro-
projeto de consenso nacional (não o de Washington) jetos de minha autoria voltados para o idoso, tendo



Sr. Presidente, nobres companheiros, neste mo
mento, de fundamental importância para a democra
cia do nosso País, tenho ouvido a seguinte pergunta:
"Deputado, qual é o seu principal objetivo na Câmara
dos Deputados?". Respondo sem pestanejar: liA prin
cipal razão do meu trabalho nesta Casa é a questão
social do Brasil, tema que venho estudando, pesqui~

sando e batalhando junto ao Poder Executivo desde
que aqui cheguei e não pretendo parar".

À medida que me vou aprofundando e me cons~

cientizando das mazelas da nossa sociedade, mais
aumenta a minha angústia e a minha dor. Mesmo as
sim, não pretendo parar. Iniciei essa série de traba
lhos com os portadores de deficiência. Hoje estou em
fase de conclusão da matéria sobre os idosos e tenho
ainda pela frente o menor carente, o menor abando
nado, a prostituição infanto~juvenil, e por aí afora.

Neste ponto desejo mencionar o expediente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turis
mo e Hospitalidade que recebi, recentemente, em
meu gabinete, cujo cartaz fiz questão de fixar em lu-

07448 Quinta~feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

em vista estarmos vivendo momentos muito difíceis, será, também, mais saudável, mais instruídas e mais
eepecialmente as pessoas idosas. Apresento tam- produtiva que a de seus antecessores;
bém requerimento de informações ao Ministro Fran- f) nos Estados Unidos, cada epidemia de gripe
cisco Dornelles, do Trabalho e Emprego, solicitando chega a matar 30.000 pessoas com mais de 65 anos;
informações a S. Ex· a respeito das providências ad~ no Brasil, ainda não consegui levantar esses núme-
ministrativas tomadas para a garantia da participação ros; estou procurando uma fonte confiável para me
do idoso no mercado de trabalho. orientar a esse respeito;

Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, dando g) a gerontologia social, mais especial~

continuidade ao trabalho que venho realizando na mente a medicina geriátrica brasileira, esta~

área da assistência social, os projetos de lei por mim beleceu uma estimativa de longevidade
encaminhados têm como objetivo principal assegurar para os brasileiros de 63 anos para os ho-
o cumprimento dos direitos sociais dos idosos. mens e de 67 anos para as mulheres;

Há pouco tempo, adotei esse mesmo procedi- h) a Constituição Federal, em seu art.
mento com relação às pessoas portadoras de defi~ 230, considera idosos os maiores de 65 anos;
ciência, co~o resultado de vária~ pes~uisas e levan- i) a Lei n2 8.842, de 1994, que dispõe
tam~nto de Informações nas mais varradas fontes. sobre a Política Nacional do Idoso, cria o

A Organização das Naçõ,es Unidas - ONU ele- Conselho Nacional do Idoso e dá outras pr~
geu 1999 como o Ano Internacional do Idoso e, com o vidências cita em seu art. 22 que se consid~

apoio da Organização Mundial da Saúde, vem promo- ra idoso, ~ara efeitos da referida lei, a pessoa
vendo eventos voltados para a conscientização da maior de 60 anos de idade.
população mundial em relação às questões do enve- 'li d b t di'
Ih ' t h m oman o~se por ase o as essas eis e nor-

&Clmen o u ano. , . I t 'd d B '1, " mas, e prlnclpa men e consl eran o-se que no raSl,
Sr. Presidente, com ~ elaboraçao deste traba~ segundo o IBGE, a idade média dos idosos é de 61

lho, e~tou bu~cando o apoIo dos Srs. Parlamentares anos, o que está muito aquém do desejado, gostaria
para, Ju~tos, I~te~rarm~s ~ Câmara, dos Deputados que fizéssemos uma reflexão profunda sobre tudo
do B~sll ao obJetl~~ ~alor, Já determinado pela ~NU. isso. Já que a nossa longevidade está ao redor dos 60
DesejO também dIVIdir com os nobres companheiros, anos, não seria o caso de fixarmos o número 60 como
e de maneira muito especial com a Mesa, minha preo- coeficiente único para regulamentar de forma absolu-
cupação e minha angústia, que vão surgindo na me- ta e definitiva a idade que caracteriza o idoso brasilei-
dida em que aprofundo as pesquisas sobre a carên- ro?
cia destas parcelas da nossa sociedade.

Vejam estes números:
a) do total nacional da população brasileira,

10% apresenta algum tipo de deficiência;
b) do total nacional de estudantes deficientes,

apenas 5% recebe educação especial;
c) com relação aos idosos, ao chegarmos no

ano 2000, temos um percentual em torno de 10% do
total geral de habitantes;

d) segundo projeções a médio prazo, realizadas
pela ONU, ao chegarmos no ano 2050, haverá mais
pessoas com idade superior a 65 anos do que jamais
houve;

e) em informações contidas no relatório do Fun
do de População das Nações Unidas - FUNAP, de
1998, divulgadas oficialmente em Brasília no início de
setembro de 1998, esse crescimento será um teste à
capacidade das famílias e das sociedades de propor
cionarem o apoio financeiro, médico e social neces
sário aos idosos; mas essa nova geração de idosos



Mas é do Canadá que vem o exemplo mais boni
to. Foi naquele país que se criou a geriatria' social 
política consciente governamental. Lá a geriatria:soci
ai é perfeita: na parte cultural o idoso não paga·nada;
não paga condução pública; no superm~rçt:llc;lo tem
50% de desconto um dia por semana; mora er;n casa
só de um andar para facilitar sua locomoção; cria
ram-se bairros de idosos onde tudo é facilitado; os
idosos recebem visitas periódicas de assistente soci
alou enfermeira; há entregas de compras ef11,casa;
nos mesmos bairros de idosos foram construídas es
colas para os netos, de maneira que eles visitem seus
avós com freqüência; são orientados paraS cfuestão
da sexualidade - para o sexo amoroso, carinhoso, e
não obrigatoriedade carnal; no país já existem hoje
faculdades para a terceira idade.

Segundo momento: o escândalo da clínica dos
horrores, no Rio de Janeiro, denunciada pelol p~ogra
ma Fantástico, da Rede Globo, no último domingo.

Há muito tempo vem me preocupandoa,ques
tão do idoso no Brasil e, desde que cheguei nesta
Casa, venho colhendo informações da mais variadas
fontes, as quais me serviram como subsídio. para a
elaboração dos oito projetos de lei já citados. Conto,
desde já, com o apoio de todos os Pa~l~m~l')tares

para a aprovação dos mesmos.

Obrigado.
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gar de destaque, trazendo a preocupação da entida- rizar sua experiência e debater o tema 'A população
de com a exploração do turismo sexual infantil. Apro- ativa tem condições de sustentar a camada' (fe 'apo-
veito e$ta oportunidade para declarar neste plenário o sentados?'; a engenharia genética do século' XXI es-
meu apoio a esse relevante trabalho e somar o meu tará trabalhando para passar dos 120 anos; no caso
esforço junto a todos os outros envolvidos nesse mo- da mulher, reposição hormonal orientada.por.especi-
vimento que visa banir essa vergonha nacional. alista; proteção cardiovascular e prevenção de doen-

Quero também ressaltar o grande alcance soci- ças cardiológicas; tratamento especial à osteoporo-
ai da Lei nR 8.842, de 1994, e o avanço que ela trouxe se; proteção de demências como o Mal de Alzheimer
à questão do idoso, principalmente o caráter de mo- com hormônio; abolição da gordura saturada (batata
dernidade e justiça social. Porém, é imprescindível frita); saber a história pregressa da pessQa ,,,":, Brote-
que façamos um aperfeiçoamento, de maneira a ajus- ção hormonal; desenvolver a consciência preyentiva.
tá-Ia à realidade em que v~vemos. Cabe a nós, Parl~- E continua: a geriatria como especialid~d~ mé-
mentares, .buscar mecanlsm~s para ~ desenvo!vl- dica mais preventiva - dos 30 aos 40 anos; prote-
me~to soclocultural ~ a melhona da qualidade de vida ger de doenças silenciosas càmo hipertensão, oste-
do Idoso. Mas, para ISSO, todo o nosso esforço deve oporose, glaucoma, inseminação renal, f9cq~)jnfec-

concentrar-se dentro dos parâmetros de um modelo ciosos etc. Com a idade a imunidade cai, a. estas
assistencial em que cada família tomará conta de doenç~s agravam-se. '" , ,.
seus idosos, com amor e consideração. O amor é .... "
sempre o melhor remédio para todos os males, em to- . . Do ponto de vista afetlv.o, cita a genatra:' ~A pu-
das as idades. E aqui desejo ressaltar os belos exem- bllcldade esqueceu-s~. dos Idos~s. Onde':est~? as
pios que temos em alguns países do oriente, onde a camp~nhas de cos~etlcos p~ra IdO~~S, d~ tunsmo
presença de um ''velhinho" dentro de casa significa pa~a Idosos, d~ saude pa~a Idoso~. . Q,~ Es~ados
luz sabedoria e paciência Umdos modernizaram-se ainda mais e hOJe o ,Idoso

, D t"· It possui a atenção especial do Governo e da socieda-
evemos mo Ivar nossos Jovens a cu uarem o de

respeito e o aconselhamento com seus anciãos, em .
busca de paz, equilíbrio e estabilidade emocional. É
urgente que os nossos filhos tomem conhecimento
dessa questão social, porque amanhã os velhos sere
mos nós.

Em visita a algumas entidades asilares consta·
tei pessoalmente o precário nível de atendimento e a
falta de higiene, sem falar na ausência total de uma in
fra-estrutura mínima que lhes dê um pouco de confor
to. Porém, não é daqui, de dentro deste plenário ou de
dentro do Palácio do Planalto, que conseguiremos
monitorar um pequeno quarto de asilo, onde estão
"depositados" vários seres humanos à espera de
atenção. Esse deve ser um compromisso de cada Mu
nicípio. De nossa parte, a aprovação dos projetos de
lei que apresento nesta ocasião já representaria um
grande avanço.

Antes de encerrar minha fala desta tarde, desejo
ressaltar dois momentos de grande importância que
vêm corroborar minha pesquisa.

Primeiro momento: em 30 de setembro de 1998,
a Globo News apresentou uma longa entrevista com
a pesquisadora e geriatra Mariana Jacob, que merece
ser citada aqui com destaque.

Conselhos da geriatra: alertar a sociedade, polí
ticos, sociólogos e administradores para que o nosso
idoso viva mais tempo e melhor; providenciar para
que os idol$oS sejam produtivos por mais tempo, valo-



O mais grave de tudo isso é a confiança que o
povo brasileiro coloca no produto que tem o carimbo e
o número do serviço de inspeção federal. Alguns su
permercados de São Paulo adotaram como marketing
que só trabalham com produto inspecionado pelo SIF..

A Instrução Normativa n2 43, editada em dezem
bro último~ criou um sistema clandestino, pois impede
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado Essa questão foi superada com um requerimento
Lamartine Posella, a Mesa recebe os projetos encami- de minha autoria, respondido pelo então Ministro da
nhados por V. ExA e autoriza a tramitação regimental Agricultura, Sr. Francisco Turra, em que informava, a
dos mesmos. partir do Departamento de Inspeção de Produtos de

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pronuncia o se- Origem Animal- OHcio Dipoa n2 17/99, assinado pelo
guinte discurso.) - Sr. Presidente, assomo à tribuna Sr. Antônio Jorge Camarelelli -, que na realidade não
nesta tarde para tratar, no tempo regimental, da crise havia essa exigência, deixando com isso uma série de
do comércio de carne e da rastreabilidade necessária. pequenos e médios frigoríficos endividados e muitas

Ano passado, após consultar vários setores, vezes fechando o negócio.
apresentei nesta Casa projeto de lei que trata do ca- Aproveito para informar que a Abif e o Sindfrio
dastro nacional da pecuária brasileira, visando criar editaram uma cartilha sobre a Portaria n2 304 (anexa
um mecanismo chamado rastreabilidade, que permi- a este pronunciamento) orientando os frigoríficos a
te uma segurança maior para o consumidor, um con- montarem ou a ampliarem os serviços de desossa.
troJe maior por parte do Estado e também uma segu- Com o esclarecimento do Dr. Camardelli, muitos co-
rança maior para o comércio exterior. merciantes ou pequenos e médios frigoríficos que-

No pronunciamento de hoje, preparado junta- braram elou estão ainda em dificuldades financeiras,
mente com o Sindicato dos Açougueiros do Estado pois esse serviço, efetivamente, não era necessário.
de São Paulo, trato do seguinte: de 1952 a 1990, o Mi- Mas os poderosos do ramo da carne não desisti-
nistério da Agricultura e do Abastecimento fez poucas ram de vender esse tipo de carne. Em 18 de novembro
mudanças na organização e funcionamento do co- de 1999, em reunião no Ministério da Agricultura e do
mércio de carnes no Brasil. Com o advento da Porta- Abastecimento, comandada pelo Sr. Antônio Jorge Ca-
ria ~ 304, de 22 de junho de 1996, a cadeia produtiva marelelli, foram aprovadas duas minutas: uma que im-
das carnes bovina, bubalina, suína e caprina sofreu põe a desossa antecipada pelos frigoríficos e, outra,
um duro baque. sem desossa obrigatória, mas com proposta de se

O refl,exo perverso dessa portaria afetou direta e adequar aos Serviços de Inspeção.
intensamente os açougueiros, levando esta categoria S~ e Srs. Deputados, sabemos que os peque-
ao desespero, principalmente nos grandes centros nos comerciantes de todo o território nacional pas-
urbanos. Vale destacar que, a partir de 1998, com a sam por dificuldades. Não é justo, neste momento, a
organização do Sindicato dos Açougueiros Emprega- imposição de normas que visam somente a sua elimi-
dos do Estado de São Paulo, o círculo vicioso de defi- nação, pois, não tendo como investir em seus negóci-
nições, restrito a alguns segmentos como a Associa- os, estão fadados ao desaparecimento pela concor-
ção Brasileira das Indústrias Frigoríficas - ABIF, o rência desleal dos grandes supermercados. E o Go-
Conselho Nacional de Pecuária de Corte - CNPC, a vemo Federal continua editando mais normas e por-
Confederação Nacional da Agricultura - CNA e os tarias que nem eles mesmos podem cumprir.
sindicatos patronais das indústrias de frios, foi rompi- Recentemente, o jornal Folha de S.Paulo, em
do. A partir daí, esse sindicato passou a acompanhar, sua edição de 16 de janeiro último, estampou em sua
junto aos órgãos governamentais e no cotidiano dos primeira página: "Fiscalização de carnes é precária".
açougues e açougueiros, a situação do setor e as dis- As carnes consumidas no Brasil, na sua maioria, são
cussões das portarias, instruções normativas, leis e consideradas clandestinas, numa proporção de 42%
decretos, apresentando um ponto de vista que não vi- para as carnes bovinas, 19% para as carnes su ínas,
sava aos interesses dos grandes desse setor. Passou 25% para as carnes de frangos e 46% para o leite. Há
também a questionar medidas do Ministério, princi- casos em que os frigoríficos abatem bovinos sem a
palmente a exalada pelas Portarias n% 304 e 145, presença de nenhum funcionário do SIF e, mesmo
que exigiam a suposta obrigatoriedade de os comer- assim, sua carne recebe o carimbo de "inspeciona-
ciantes adquirirem carnes já desossadas. da".

Cumprindo sua tarefa cidadã, o Sindicato dos
Açougueiros fez várias denúncias ao Ministério Públi
co sobre irregularidades processadas no comércio da
carne.

É visível que o debate sob esse prisma, carne
desossada, somente interessa aos grandes frigorífi
cos.
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a comercialização de carne com osso proveniente de A fiscalização das carnes e seus produtos, além
Mato Grosso do Sul para as regiões de São Paulo, Pa- de suas vias de compra e venda, fica impossível, pois
raná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais existem somente 0,6 fiscal por estabelecimento. Os
e Goiás, sendo admitidas somente carnes sem ossos. frigoríficos, não tendo como obedecer às exigência e

O mercado de São Paulo, sendo o maior com- quem os fiscalize, passaram à clandestinidade.
prador de carnes entre todos os outros, negocia em Outro aspecto questionado pelo Sindicato dos
s~a maioria carne c~m ossos. Após denúncia do Sin- Açougueiros Empregados e que me foi trazido é o item
dl:ato dos Açougu~l~os E.mp~~gados do Estado de que determina: antes de embalar as carnes, déve ha-
Sao Paulo, de que vanos fngonflcos estavam venden- ver sua tipificação, pois sem essa não haverá um pro-
do ca~nes embaladas de vaca como se fosse carne duto de qualidade. No entanto, apesar da existência da
de bOI, alguns s~pe.rmercados passaram a desossar Portaria nSl 612, de 5 de outubro de 1989, que determi-
s~as car~es propnas para consumo, aumentando na a tipificação das carnes, até hoje nenhum frigorífico
ainda mais a procura de carne com osso. cumpre essa determinação ministerial.

O Estado de Mato Grosso do Sul, tendo o maior . t .._
rebanho de gado de corte, viu seu comércio de carne A. quem. In eressa tantas ~orta~las, Instr~;oes
com osso despencar, pois ficou restrito ao Estado do nor~~tl~a~, leiS e d.ecretos q~e mngue~ cumpre. O~
Rio de Janeiro e aos Estados do Nordeste para ven- o Mlmsteno da Agncultura so faz cumpnr as determl-
der carne com osso. nações que beneficiam os frigoríficos? ,

Com a oferta maiordo que a procura os pecuaris- O povo brasileiro precisa continuar a confiar em
tas daquele Estado passaram a receber m'enos pela ar- uma instituição governamental como o Serviço <;le
roba do boi - 36 reais, enquanto o Estado de São Paulo Inspeção Federal e não deixá-lo cair no desc~édito:.
e outros negociavam a arroba por 42 reais. O Brasil está abrindo suas fronteiras para exp,c;>r-

Foi com esse pensamento que muitos frigoríficos tação de carne in natura. O Rio Grande do Sul e San-
passaram a agir clandestinamente ao venderem sua ta Catarina (livres da febre aftosa) já têm o aval do
produção para o Estado de São Paulo, fato este de- Governo norte-americano para exportar suas c~rnes

nunciado pela reportagem do jornal Folha de S.Paulo, para aquele país. Não podemos deixar que, para
em sua edição do dia 12 de fevereiro último. A reporta- atender às exigências de outros mercados, nosso co-
gem apontou o tráfico de carne de forma clandestina mércio interno vire um comércio clandestino, como
para o Estado de São Paulo; notas fiscais do Rio de Ja- está acontecendo.
neiro que eram despejadas no Estado de São Paulo. O Proponho a suspensão imediata de todas as por-
grande ~esponsável é o Ministério da Agricultura e do tarias, decretos-lei e leis em vigor e que chamemos toda
AbasteCimento. a cadeia produtiva para discutirmos medidas que ateh-

Analisando a Instrução Normativa nSl 43, em seu dam a todos, e não somente a alguns.
art. 12,.inciso "d':, que determina o comércio ?e .c~rn~s Dessa forma, teremos uma lei nacional para a
de boVinOS e SUIn~S para o m.ercado sem a Incldencla comercialização de carnes no Brasil, e não uma, lei
de febre aft~sa - carnes bOVinas desossadas, que fo- que beneficia os grandes grupos. Aliás, aquelés gru-
ram sub~etldas antes da d;sossa a u~.processo de pos que têm influência junto ao Governo Federal. '
maturaçao a 2,4 graus centlgrados POSitiVOS, durante
um período mínimo de 24 horas depois do abate e nas Para encerrar, gostaria de alertar para o fato
quais o PH não alcançou valor superior a 6" -, pude- de que esta Casa não pode ficar alheia ao. q~e
mos constatar que poucos frigoríficos podiam atender acontece no mercado de carnes do Brasil. O Projeto
a essa exigência. O Sindicato dos Açougueiros Empre- de Lei nº 902/99, de autoria deste Deputado, propõ!3
gados do Estado de São Paulo passou a verificar a criação do Cadastro Nacional da Pecuária ~rasile-

quantos frigoríficos estariam adequados a atendê-Ia. ira, que nada mais é do que a rastreabilidade. Para
De acordo com informações prestadas pelo exportar carne para.a Europa, ~ preciso que ela te-

Presidente do Sindfrio de São Paulo, Sr. Edvar, entre nha o selo de sua ongem, ou seja, de onde ela vem.
os trinta frigoríficos existentes no Mato Grosso do Sul, Caso aprovado esse projeto, qualquer frigo-
somente cinco teriam condições de atender às exi- rífico poderá negociar as suas carnes com a Eu-
gências da Instrução Normativa nSl 43. Automatica- ropa e os Estados Unidos. Haverá, porém, uma
mente, todos os outros seriam considerados clandes- diferença: com a rastreabilidade, o consumidor
tinos quando vendessem carne para o Estado de São brasileiro terá acesso à carne no supermercado
Paulo ou outro estado considerado livre. ou a qualquer peça comprada no açougue saben-



Tudo que você precisa saber sobre a
Portaria nS! 304 e a carne desossada

CARTILHA A QUE SE REFERE O ORADOR

CARTILHA

1. O que é a Portaria nSl304?

Foi a primeira Portaria, de uma série, tendo
como objetivo fixar diretrizes para um programa de
modemização da pecuária de corte brasileira e as
formas de comercialização nos diversos setores da
cadeia produtiva da carne bovina. A Portaria nS! 304
foi assinada em 22-4-96, pelo então ministro da Agri
cultura Andrade Vieira.

2. Esse programa já está funcionando?

Está funcionando parcialmente. Buscando im
plantá-Ia de forma gradativa, avaliando resultados e
corrigindo pequenas distorções, a 304 começou pe
los Municípios de Porto Alegre e São Paulo. Depois
veio à grande Curitiba. Agora são mais de 180 muni
cípios em 17 estados do Brasil.
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do a sua procedência, o que dá uma enorme se- 3. Como é que começou a funcionar o pro-
gurança aos consumidores. grama?

É o primeiro passo para o desenvolvimento O primeiro passo foi exigir que todos os cortes de
de uma lei para toda a cadeia produtiva do co- carne bovina chegassem ao varejo com temperatura
mércio de carnes no Brasil, passando ao Primeiro de no máximo 7~. O passo seguinte foi identificar to-
Mundo nosso comércio de carnes em geral. dos os cortes com uma etiqueta-Iacre, contendo as

, principais informações sobre o produto, tais como: sua
S~ ~ Srs. Deputad?s, esta ?asa pode aJ,u- origem, sexo, data de produção, prazo de validade,

dar e~ m~I,to toda a ca~ela prod.utl~a -:- pecuans- nome e endereço do frigorífico. Finalmente, para os
tas, fngonflcos, comerCiantes, dlstnbuldores, ~m- municípios selecionados exigiu-se que os cortes che-
pregados de todos os ~egm~ntos e o consumidor gassem ao varejo embalados e, no mínimo, fraciona-
em geral - com medidas Justas. Temos nossa dos em dois grandes cortes, tanto para o traseiro como
responsabilidade e não podemos fugir dela. Não para o dianteiro.
pod~,mos fazer de conta que não ,é no~sa r~spon- 4. Por que exigir esse fracionamento?
sablIJdade. Temos de adotar medidas Imediatas. O objetivo inicial era dificultar a atuação das em-

A Comissão de Agricultura da Assembléia presas que abatem e comercializam carnes clandes-
Legislativa de São Paulo, reuniu-se no dia 8 de tinamente, concorrendo com os frigoríficos organiza-
fevereiro para tratar das dificuldades e prejuízos dos. Posteriormente percebeu-se que essa imposição
que a cadeia produtiva está sofrendo no maior mer- não deu os resultados esperados, não inibindo o clan-
cado consumidor de carnes do País. destino e ao contrário, atrapalhou a vida das empre-

Encerro, Sr. Presidente, perguntando ao Minis- sas que estavam cumprindo a exigência.
tério da Agricultura e do Abastecimento se não seria o 5. E agora, o que muda com a Portaria n2

caso de esta Casa e o próprio Governo adotarem a 145?
rastreabilidade, que é uma polrtica moderna, seguida Essa Portaria significa o aperfeiçoamento do pro-
em vários países do mundo, o que impedirá qualquer grama, já que estabelece um cronograma para a im-
problema relativo ao tráfico de carnes clandestinas plantação definitiva da obrigatoriedade da desossa em
em grandes Capitais, como é o caso de São Paulo. todo o País. Começará em janeiro do ano que vem, e

Obrigado, Sr. Presidente. será concluída a implantação até agosto do ano 2000.
Além disso, a 145 estabelece prazos para a edição de
um livro de cortes e a implantação da tipificação de
carcaças.

6. Como é que fica a comercialização da car
ne a partir de janeiro de 1999?

Passa a ser obrigatória a comercialização de
carne desossada em mais de 180 municípios brasilei
ros. No entanto, a Portaria estabelece algumas aber
turas que flexibilizam essa obrigatoriedade.

7. Então, nesses municrpios a indústria e o
distribuidor só vão poder vender carne desossa
da para o varejo?

Não. Permanece ainda a livre comercialização
de carne com osso de SIF para SIF ou de SIF para es
tabelecimentos com inspeção estadual ou mesmo
municipal, como é atualmente, desde que os varejis
tas estejam habilitados (aprovados) para realizar a de
sossa.

8. Na prática quem é que vai poder fazer a de
sossa?

a) O matadouro-frigorífico, com qualquer nível
de inspeção;



São várias as vantagens, entre as quais desta
camos:

• maior flexibilidade na comercialização da
carne;

• gera maior valor agregado à sua produção;
• possibilita colocar sua marca na carne produ

zida, identificando-a e, principalmente, diferencian
do-a junto ao comércio e ao consumidor final;

• fica desobrigado de realizar o fracionamento
das peças em grandes cortes.
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b) O entreposto comercial, com qualquer nível • o filé e o contra-filé, com ou sem osso, embala-
de inspeção; dos e identificados.

c) os varejistas, desde que atendam as seguin- 11) Qual é o real significado de "containers
tes exigências: apropriados", como exigido na Portaria nSl 145?

c.1.) possuir serviço de inspeção federal, esta- Containers apropriados (embalagens) devem
dual ou municipal; ser entendidos como a caixa, o saco plástico ou a em-

c.2) requerer a adesão ao programa às autorida- balagem a vácuo.
des competentes, apresentando projeto para transfor- 12. A desossa do coxão (bola) significa que o
mação em "entreposto com desossa aprovada", ade- frigorífico ou distribuidor terá de vender os cortes
quando-se às normas da Portaria n2 368/97, do Minis- já fracionados e porcionados para o varejo?
tério da Agricultura, que aprovou o Regulamento Téc- _ .

, b C d' - H"A' S 't" d Nao necessanamente. As peças resultantes damco so re as on lçoes Iglemco- am arfas e e , , _ ,
Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos desossa dos_ cortes secu~danos (coxao bola)" tais
Elaboradores/lndustrializadores de Alimentos' co~o o coxao mole" coxao duro, lagarto, patl~ho,

, , , :" musculo mole e o musculo duro, quando yendldos
, c.~) cumprir o Codlgo de Postu~a MUnicipal, d) pelo frigorífico ou pelo distribuidor, poderão serfracio-

As fab~lcas d~ cons:rvas e de embutidos, com qual- nados e porcionados no varejo, de acordo com a pre-
quer ~Ivel de Inspeçao. ferência do consumidor (§ 1Q e § 2Q do art. 6º da Porta-

E importante que se entenda que não basta ter ria nQ 89/96).
a inspeção de um órgão oficial, sendo imprescindível 13 E t . , . .
obter uma aprovação específica para fazer a desossa . ?se um ou ro mumclplo qUiser ent~ar no
(art. 5Q da Portaria n2 89/96). programa., _ ..

9) Como é que vai funcionar a comercializa- Basta q~e a ~ref=ltura assuma a resp?nsa,blh-
ção entre a indústria, o distribuidor e o varejo? d~de, por meio de orgao compet~n~e, p_ela flscahza-

E, 't ' I I'f' d ' çao sobre o transporte e a comerclahzaçao da carne.mUi o slmp es, como exemp I Ica o a segUir: . , . . .: _ .
Exemplo a. Frigorífico sem desossa aprovada: , . 14.= E. se ~m frlgorlflco locah~do em .m?um-

pode vender carne com osso para frigorífico, distribui- ClplO nao Incluldo no programa qUiser aderir.
dor ou varejo com desossa aprovada. Qualquer frigorífico com SIF pode aderir ao

Exemplo b. Frigorífico com desossa aprovada: programa desde que possua instalações adequadas
pode vender carne desossada para qualquer um e e aprovadas para a desossa, bastando cOlJlunicar
carne com osso para quem tem desossa aprovada. ao Dipoa sua intenção.

Exemplo c. Distribuidorcom desossa aprovada: 15.. Enquanto não entram no programa, os
vai vender carne desossada para qualquer um e car- frigoríficos localizados nos outros municípios
ne com osso para o varejo que tiver desossa aprova- estão obrigados a nada?

da. Estão obrigados a continuar respeitando o Iimi-
Exemplo d. Varejo sem desossa aprovada: só te de temperatura de 7QC, a colocar a etiqueta-lacre

pode comprar carne já desossada. de identificação aprovada pelo Dipoa e a embalar e
10) E quanto aos cortes regionais tradicio- dividir os grandes cortes.

nalmente comercializados com osso no varejo em 16. Qual a vantagem para um frigorífico
alguns estados? aderir à Portaria nQ 145?

Esses cortes poderão continuar sendo comerci
alizados com osso, tal como acontece atualmente,
desde que sejam observados os seguintes pontos:

• a costela terá de ser embalada e identificada;
• o dianteiro será dividido em dois cortes (se

cundários), separando a paleta do lombo, sendo am
bos embalados e identificados;

• o coxão será totalmente desossado, desde
que as peças sejam embaladas e identificadas;

• a alcatra, com ou sem osso, embalada e identi
ficada;
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17. Quem é que vai fiscalizar a aplicação des- Só foram aprovados, até agora, pelo Sub-Rela-
88 Portaria? tor, 3 milhões; e nós oferecemos um requerimento de

Os órgãos fiscalizadores serão os mesmos já en- destaque, que vai ser apreciado, de mais 13.
volvidos na fiscalização dos produtos de origem ani- Da mesma forma, estamos pedindo a recompo-
mal, segundo as competências definidas na Lei nSl sição de ~ milhões e 310 mil reais ~ara o Projeto Mari-
7.889/89. tuba, projeto esse que se arrasta ha mais de dez anos

Nota: Este documento contou com a colabora- e, lam,?ntavelmente, n~o P<:de ser concluído p~rq~e ?~
- d S' d' t d I d' t' d C d D . d dotaçoes orçamentánas sao absolutamente mSlgnlfl-çao o In Ica o a n us na e ames e enva os cantes

do Paraná - SINDICARNElPR. . ,
. _ . , ,. Também sob os n% 17, 18 e 19, nos oferecemos

. ~~nte: ABIF - Assoclaçao BraSileira da Industna proposições na Comissão Mista de Planos, Orçamen-
Fngonflca, tos Públicos e Fiscalização destinadas, primeiro, a

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PFL - AL. Sem manter e ampliar a estação de piscicultura da Code-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Deputados, vasf, em Alagoas. Essa estação vem desenvolvendo
hoje o Ministro da Integração Nacional reuniu-se com admirável trabalho na produção de alevinos, o que é
membros do Grupo de Trabalho, instituído pelo Presi- indispensável para o perfil produtivo do Baixo São
dente Michel Temer, para discutir a questão da trans- Francisco,
posição de águas do rio São Francisco. Há uma extraordinária perspectiva de adoção da

Oportunamente, quando sorteado para o Gran- piscicultura em larga escala. O tema até foi ü?jeto de
de Expediente, iremos tratar da questão da transposi- programas de televisão e:n âmbit~ nacional. E impor-
ção de águas do rio São Francisco, que por ser uma tante que tertIamos produçao de aleMnos deq~.
questão complexa merece exame mais acurado do Apelamos para o Deputado José Lourenço, Re-
que esse exíguo horário permite. lator da matéria, no sentido de que acolha pedido de

.. recomposição da verba de apenas 102 mil reais. Os
Entretanto, quero manifestar as minhas profun- D t ~o~ 18 19 t I d. . es aques I n:l e con emp am o programa e

?a~ reservas para c~m oproJeto, melhor dizendo, a emancipação dos perímetros públicos de irrigação, re-
Idéia, até p~r~ue projeto nao há, como reconheceu S. alizado pelo Governo Federal, e propõem que a admi-
ExA, o Sr. Ministro. nistração desses perímetros passe aos usuários. Mas

Os Estados a jusante da barragem de Paulo para isso é necessária uma complementação de ver-
Afonso, explicitamente Alagoas e Sergipe, foram du- bas insignificantes, em torno de 100 mil reais, para os
ramente penalizados pelo modelo imposto no projeto projetos de Itiúba e de Boacica, em Alagoas.
de energia hidroelétrica neste País. Sr. Presidente, lutarei denodadamente para que

A alteração fundamental do estilo de vida, das esses cinco destaques sejam acolhidos, não apenas
relações econômicas, do sistema de produção, de pelo Sub-Relator, mas também pelo Relator-Geral do
toda a vida, na sua acepção mais ampla, existente no Orçamento, pois representam ações concretas, pal-
Baixo São Francisco, foi alguma coisa de brutal, e até páveis e plausíveis de recuperação do Baixo São
hoje a sociedade brasileira, muito menos a Chesf, Francisco.
houve por bem reparar esses danos causados ao Na qualidade de Deputado majoritário da região,
povo alagoano e sergipano. traduzo o anseio que, repito, não é apenas dos alagoa-

Modestamente nós tentamos recuperar algu- nos, mas tamb,ém dos sergipanos: daqu~les que vêm
.'. sofrendo há decadas com esse Sistemático processo

mas dessas COisas, e um dos meios para a recupera- d d d ~ d 'Ita t d d' - d 'd_ . ~ . . e egra açao e e aVI men o as con IÇDes e VI a
çao do BaiXO Sao :ranclsco é, exatamente, o oferecl- em uma região que concentra expressiva população.
mento de uma s~ne de e~enda~ ao Orç~mento, que Aliás, no passado, essa população desempenhou - tor-
tratam de q.uestoes ?O Bal~o Sao FranCISco. O Con- cemos para que volte a desempenhar no futuro - papel
gresso NaCIonal esta apreciando essas emendas. preponderante no cenário econômico da região

A bancada do Estado de Alagoas, por inspiração são-franciscana.
nossa, ofereceu uma emenda de 16 milhões, que trata O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
exatamente da feitura de pequenas obras - barra- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oe-
gens, poços, aguadas, barreiras e sistema de abaste- putados, o que me traz à tribuna da Câmara Federal
cimento d'água - num universo que abrange 49 mu- é o chamamento a este Plenário e ao País para uma
nicípios da bacia do São Francisco alagoano. reflexão a respeito das rádios comunitárias e da propa-
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ganda a que estamos assistindo, nas últimas sema- cesso de democratização do acesso à comunicação
nas, de forma maciça, por parte da Associação Brasi- e à informação. Gostaria de ouvir sugestões da Abert
leira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT, para que as rádios comunitárias pudessem exercer
contra as rádios comunitárias. seu papel, que, evidentemente, não é o de substituir

Hoje temos mais de 10 mil rádios comunitárias as grandes redes. Elas exercem um papel local, um
no nosso País. Elas exercem um papel democrático do papel complementar nos sistemas de informação e
ponto de vista do tipo de comunicação, do tipo de de radiodifusão.
acesso à informação que queremos no nosso País, Gostaria de ver um clima de harmonia no País e
que é algo fantástico e deveria ser saudado por toda a não um clima que parece indicar uma disputa comer-
sociedade brasileira. É o grande desafio da humanida- cial, que quer garantir o oligopólio das informações
de hoje, nesta era da comunicação global, em que as para um seleto grupo de grandes redes. As rádios co-
grandes redes informam apenas as grandes notícias munitárias, que exercem um papel de interesse públi-
do mundo global, das grandes Capitais e dos grandes co, não teriam espaço nesse tipo de sociedade imagi-
centros. As rádios comunitárias exercem um papel nada por alguns.
complementar, dando espaço para a notícia local, para O tema que me traz à tribuna e com o qual bus-
o trabalho sobre a cultura das comunidades; dando es- co sensibilizar cada um dos Srs. Deputados é, sem
paço para as pessoas não só receberem notícias, mas dúvida alguma, a modernização que o próximo milê-
também fazerem notícias, ou seja, para as pessoas te- nio exige. Hoje, Sr. Presidente, a preocupação dos pa-
rem um espaço livre de comunicação. íses ricos e desenvolvidos é com a fusão de grandes

Fico a questionar a Abert, numa campanha pu- redes de telecomunicação, que se tornam ultrapode-
blicitária que, além de desqualificada, trabalha até rosas pelo poder que concentram. O que esses paí-
com dados mentirosos sobre o papel das rádios co- ses buscam é exatamente democratizar o acesso aos
munitárias, na tentativa de transformar aqueles que meios de comunicação.
organizam rádios comunitárias numa espécie de mar- Ora, dizer que um padre, ou a comunidade de
ginais, pessoas fora da lei. Ao contrário, as rádios co- uma igreja, ou uma associação de bairro de morado-
munitárias estão amparadas por uma lei votada por res, ao fundar uma rádio comunitária, está cometen-
este Congresso Nacional. do um crime é uma agressão contra um conceito bási-

O que está havendo, na verdade, é uma demo- co de democracia, que é o direito das pessoas de se
ra, talvez burocrática, talvez por dificuldades organi- comunicarem.
zativas, do Governo Federal em analisar os mais de 8 Sr. Presidente, Sr'!! e Srs. Deputados, as redes
mil pedidos que estão no Ministério das Comunica- comunitárias ocupam 0,2% do dial, ou seja, 99,8% do
ções e na Agência Nacional de Telecomunicações dial destinam-se às grandes rádios, às grandes redes,
para a liberação do funcionamento dessas rádios. que dominam esse espaço.

Sr'!! e Srs. Deputados, será que o que a Abert Portanto, faço um apelo a esta Casa - estão
quer é uma espécie de reserva de mercado para o aqui Lideranças do Governo, como o Deputado Ino-
mundo das informações? Será que o desafio do nosso cêncio Oliveira -, no sentido de que acelere a análise
País, da humanidade não é ampliar espaços para que dos pedidos de liberação dessas rádios absolutamen-
a população possa se expressar livremente e dizer das te legais. Peço ainda à Abert que, por favor, suspenda
suas vontades, das suas opiniões, da sua visão de sua propaganda, que só serve para acirrar os ânimos
mundo, da sua cultura, dos temas da sua cidade? Ora, e atacar a democracia, pois de fato não qualifica as
notícias mal veiculadas podem ocorrer nas grandes re- relações dentro do nosso País.
des e numa pequena rádio comunitária. Para isso te· Muito obrigado.
mos legislação no País. Ouvi dizer que as rádios comu- O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pronun-
nitárias colocam em risco a aviação nacional, porque cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'!! e Srs.
poderia haver interferência. Isso é quase um ato de ter- Parlamentares, os funcionários públicos federais lan-
rorismo contra as rádios comunitárias. Se de fato um çaram na manhã de hoje, aqui nesta Casa, sua Cam-
aparelho de radiodifusão comunitária colocasse em panha Salarial Unificada. São cinco anos, Sr. Presi-
risco um vôo, a cada dia um avião cairia neste País, dente, em que a categoria não recebe um tostão de
porque temos 10 mil rádios comunitárias funcionando aumento salarial. Enquanto isso, aluguéis, alimenta-
no País. ção, vestuário, combustíveis e tarifas públicas tiveram

Portanto, nosso grande desafio é exatamente o aumentos que inviabilizam a sobrevivência digna dos
contrário. Gostaria de ver a Abert integrada a um pro- servidores públicos federais.



Vou encerrar, Sr. Presidente, utilizan
do um trecho do manifesto ao povo brasilei
ro assinado pela Coordenação Nacional das
Entidades de Servidores Públicos Federais 
CNESF e dos partidos de oposição: quere
mos uma política salarial. Queremos a melho
ria do serviço público e não a sua destruição.
Queremos negociar e queremos o restabele
cimento da nossa data base como determina

07456 Quinttrfeira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

É importante salientar, Sr. Presidente, que a to- a Constituição. Consideramos criminoso o
tal inexistência de uma política salarial, sob o pretexto desconto previdenciário dos aposentados.
de sobrar mais dinheiro para aplicar em áreas como Queremos ser ouvidos e vamos gritar bem
saúde, educação e habitação, é uma total falácia. alto utilizando todas as formas históricas de
Nunca a saúde neste País esteve tão abandonada luta da classe trabalhadora até que nossas
como hoje. Nunca a educação esteve submetida a um justas reivindicações sejam atendidas. Con-
quadro tão desolador. clamamos todos os brasileiros a apoiarem

Ora, Sr. Presidente, se os servidores não recebe- nossa luta pois estamos defendendo os inte-
ram aumento em nome da estabilidade e de investimen- resses de todos nós que acreditamos num
tos em áreas sociais - e isso não aconteceu -, estamos Brasil justo e soberano.

diante de um estelionato por parte do Governo Federal. Como vimos, Sr. Presidente, os servidores que-
Diante disso, o congelamento dos salários dos rem é respeito. Respeito às suas conquistas, à Cons-

servidores não contribuiu para a melhoria da vida dos tituição e à qualidade do serviço público.
trabalhadores. Ao contrário, contribuiu, isto sim, para Era o que tinha a dizer.
o_desmont~ d~s serviços pú~licos, fechamento de ór- Muito obrigado.
gaos, demlssoes e consequentemente a queda de . _
qualidade nos serviços que são oferecidos à popula- O SR. JOSÉ GE~OrNO (PT - SP. Sem revlsao
ção brasileira. Agora mesmo o Governo tenta privati- do orador.) -, Sr. PreSidente: Srê! e Srs., ~eputad,os,
zar os Correios, em mais um atentado contra uma tra~o a esta tnbuna comentáriO s.ob~e I~otlclas no~ jor-
empresa pública que presta excelentes serviços aos nals. ,As .manch~tes !alam por SI, ~o: Carecas dizem
cidadãos deste País. segUir o mtegrahsmo . Essa matena ~efere-se ao ~ru-

. ,. pc dos Carecas do ABC, que assassmaram um C1da-
Por outro lado, Sr. PreSidente, o neohberahsmo dão na Praça da República em São Paulo

de FHC privilegia empresas privadas que fazem dos O t h t "N 'f 't rt ~ t
cofres públicos mera extensão de suas necessidades. u ra m~nc e e: eo asCls as pe u, am es a-
\I • m BNDES f' , It'" dos europeus, com palavras de ordem faSCistas, bus-
veja os o ,que manclou mu maClonalS para t d M I" d H'tl

t d b t t · 'd ,. os e usso Im e e ler.arrema ar, a preço e ananas, as es a ais SI erurgl- , "
cas elétricas, de telecomunicações, rodovias, ferrovi- , Nesse mesmo Jornal, outra manc~ete: Para Ha-
as etc. Além disso, tem os bancos, instituições que ti- Ider, nem todos o~ ~S foram cUI~a~o~ . ,
veram lucros fantásticos nos últimos anos às custas O que se umflca nesse notlcláno, Sr. Preslden-
da política econômica do Governo que faz tudo para te? Unifica a ofensiva da intolerância, da pregação ra-
proteger o setor. ' cista, da pregay~o xe,nófoba,com o nacion~lism~ into-

É inaceitável, Sr. Presidente, que neste País um lerant: e,. em ultima instânCia, o culto à ViolênCia e à
t b I rth 'd ô' D truculencla. Isso ocorre no momento em que a demo-

governo es a e eça um apa 81 econ mico. e um . I d I - d
lado, setores financeiros que sugam as riquezas do craCla, para. parce as .a pop~ açao, per e es~aço

P ' d t t- t b Ih d f ' para esse tIpO de mamfestaçao truculenta, raCista,
aiS,. e ou ro, ~,s ao os ra a a ores que orjam es- neonazista e neofascista.

sas nquezas, Vitimados pelo desemprego ou pela fal- . . ._
ta de uma política que recupere seus salários. Cabe a nós denunCiar :~se tipO de manIfesta~ao

, . . . e defender a cultura democratlca, a cultura da toleran-
Nessa C~mpanh~ ~alanal UnIficada, Sr. P~e~l- cia, dos direitos humanos, da pluralidade, de buscar

dente, os servidores pubhcos ~obram uma reposlçao soluções para os conflitos por meio da democracia.
de 63,83%. Isso representa mUito menos do que a os-
cilação do dólar ou do que os banqueiros lucraram es- Em ~egundo lugar, damos o recado para que a
peculando com o dinheiro dos brasileiros. democra~la passe por uma auto~reforma, par~ ~~e se

democratize, para que reconquiste sua credlblhdade
e sua legitimidade, combatendo casos de corrupção
e, na sua funcionalidade, aquilo que distancia as insti
tuições democráticas da cidadania, buscando que
brar a distância entre as instituições do Estado demo
crático de Direito e a sociedade civil.

Sr. Presidente, esse fundamentalismo da prega
ção da intolerância e da violência misturado com a cri
se social, com a degradação, com o desemprego,
com a falta de esperança e auto-estima, dá espaço
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para o crescimento na sociedade brasileira e na soci- partido, PSDB, e, portanto, a mim mesmo, pelo lança-
edade mundial desse tipo de posição que estamos mento dessa série de publicações.
denunciando. É um risco para a humanidade. O primeiro desses cadernos tem como tema a

Nesse final de século, Sr. Presidente, retoma- educação, setor em que o Governo Fernando Henri-
mos a discussão do que significou o nazismo e o fas- que Cardoso vem promovendo reformas de grande
cismo, do que significa o racismo, do que significa a importância, buscando a melhoria da qualidade de
visão nacionalista xenófoba e truculenta, buscando, ensino.
por meio de um discurso de protesto em relaçã.o ao No mês que vem, será lançado o caderno sobre
desastre da ordem neoliberal, cultuar aquilo que pro- saúde. Em abril, uma nova publicação sobre as
vocou tragédias no século XX. bem-sucedidas administrações tucanas no Estado do

Por isso, Sr. Presidente, não poderia deixar de Ceará. No seguinte, a revolução promovida na área
manifestar-me, de fazer este comentário, chamando a das telecomunicações. Em junho, o Governo de São
atenção de todos os democratas do Brasil e do mun- Paulo.
do, para que estejam vigilantes, denunciando, comba- Entre os protagonistas dessa história desta-
tendo e reformulando as instituições democráticas di- cam-se figuras públicas de competência e honradez
ante de ~i~cos tão sérios como esses que a imprensa indiscutíveis, como o próprio Presidente Fernando
vem notIcIando recentemente. Henrique Cardoso, os Ministros Paulo Renato de

Era o que tinha a dizer. Souza, José Serra, e os Governadores Tasso Jereis-
O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Sem sati e Mário Covas, dentre muitos outros. Homens pú-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri!! e SIS. Deputados blicos que di~lnificam a história do PSDB e compro-
nos últimos anos, o Brasil atravessou um período de in- vam mais uma vez a excelência dos quadros de nos-
tensas transformações, que mudaram radicalmente as so partido.
bases em que se assentam a nossa sociedade. Democratas e realizadores que foram capazes

Mudanças estruturais que muitas vezes não são de enfrentar várias crises econômicas mundiais sem
percebidas de imediato, mas que tiveram conseqüên- perder de vista a necessidade de construir e implan-
cias profundas no modo em que se organiza o País e tar um projeto suficientemente bem elaborado para
a vida de nosso povo. que o País possa competir num mundo globalizado.

E nesse processo de mudança, o Partido da So- Lideranças que com a seriedade e sentido de respon-
cial Democracia Brasileira - PSDB -, que tenho a sabilidade exigido dos verdadeiros estadistas, não se
honra de integrar, teve um papel decisivo, aq renovar furtaram em assumir posições polêmicas, ou tomar
os costumes políticos do País, investindo num projeto medidas aparentemente impopulares, quando elas
de resgate da cidadania e de modernização que co- eram necessárias para a manutenção da estabilidade
meça hoje a revelar de forma mais clara seus frutos. da economia e a defesa dos interesses da Nação.

Projeto esse que estabeleceu como prioridade Por tudo isso, aplaudimos a iniciativa do PSDB,
uma agenda de reformas políticas, sociais e econômi- personalizado na pessoa de nosso líder maior, o Pre-
cas elaborada com o firme objetivo de recolocar o sidente Fernando Henrique Cardoso - primeiro Pre-
Brasil no caminho da prosperidade, do desenvolvi- sidente brasileiro reeleito pelo voto popular -, em pro-
mento e da justiça social. mover a publicação desses cadernos 45, que vão

Pois no momento em que nos aproximamos do contar um pedaço dessa história fundamental para se
raiar de um novo milênio, é fundamental que essa his- conhecer o Brasil de hoje, o novo Brasil que surge do
t6ria recente do País seja contada e que os protago- sonho dos brasileiros de um país solidário e justo
nistas dessa revolução quase silenciosa recebam o para seu povo.
merecido reconhecimento. Tenho convicção de que os fatos demonstrados

Dentro dessa visão, o PSDB está lançando, esta por essa série vão comprovar de maneira incontestá-
semana, a primeira de uma série de publicações, intitu- vel a inestimável contribuição do PSDB para a moder-
Jada "Cadernos 45", que pretende revelar de forma sis- nização de nosso País e vão mostrar ainda que o par-
temática e organizada, os personagens e os fatos que tido tem disposição, competência e capacidade para
compõem as realizações da social-democracia brasilei- continuar merecendo a confiança do povo e coman-
ra nos últimos anos. Estou há quatorze anos nesta Casa dando a implantação das reformas que nossa popula-
e acompanhei muitas mudanças. Parabenizo o meu ção anseia e precisa.
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Sr. Presidente, peço a V. ExA que autorize a di- Aproveito para fazer um alerta a todos os cida-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz dãos que se considerem lesados no seu direito cons-
do Brasil. titucional de acesso ao ensino fundamental gratuito

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronuncia em situação razoável: a Justiça pode ser acionada
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. p~ra, assegura,r est: ~ireito, po~ meio ?a Def:nsoria
Deputados, a educação precisa ser levada a sério Pubhca. O ensino pubh~~, gratUito e unlvers~1 e d..ever
no nosso País. Até a década de 70, o grande desafio do Estado e responsabilidade de todos os cldadaos.
brasileiro era ampliar o número de vagas escolares, Fe~izmente~ a administ~ção do Município do ~io
de modo a garantir a universalidade da oferta de ensi- d~ Janeiro tambem te~ realizado algumas operaço~s
no público e gratuito. Esta meta foi alcançada, mas as dignas de louv~r. ,~eflro-me ao esquema ~e trânsito
altíssimas taxas de evasão e de repetência escolar veri- montado para o iniCIO ~a~ ~ulas na red~ particular, tes-
ficadas hoje no Brasil continuam a impedir que nossos tado com sucesso no ,iniCIO d? ano ~etlvo. Esperam~s
jovens recebam uma formação escolar satisfatória. que esse esquema seja mantido, eVlt~nd,o os te~rívels

~, engarrafamentos que tumultuam o transito da Cidade
Isso acontece porque nao basta Inaugurar no- nos horários de entrada e de saída das escolas.

vas escolas: ~ pre~iso oferecer as condiçõ~s huma- A educação é um fator estratégico para o desen-
nas,e materiaiS bá~lcas ~ara que os al~nos sintam-se volvimenta das nações. E não basta, nobres colegas,
motivados e o ensino seja bem-sucedido. construir às pressas centenas de novos prédios esco-

Um jovem que é obrigado a percorrer enormes lares para exibir estatísticas, mostrando que abolimos
distâncias, de ônibus ou até mesmo a pé, para fre- nosso déficit educacional, se as más condições de
qQentar uma escola já terá naturalmente menor dis- ensino acabam expulsando milhares de crianças da
posição para o aprendizado que um outro matriculado escola todos os anos.
em escola situada próxima a sua residência. Educar é uma tarefa extremamente complexa,

Estas minhas breves reflexões, nobres colegas, tanto do ponto de vista humano como material. É pre-
foram motivadas pela completa desorganização que ciso garantir boa formação, bons salários e motivação
se tem verificado na rede estadual de ensino do Rio para os professores. É necessário administrar com
de Janeiro neste início de ano letivo, eficiência todos os fatores associados direta ou indi-

Na fase de pré-matrícula, realizada há seis me- retamente,ao ensi~o, desde a qualidade da merenda
ses, os pais dos estudantes preencheram formulários escolar ate a mat~lcula dos estudantes em escolas e
em que escolhiam até cinco opções diferentes de es- em turnos convementes. .
colas para os seus filhos. Seria um sistema muito cor- Faço votos de que o Governo do RIO encontre
reto e avançado - se funcionasse. uma solução mais apropriada para ~ distribu,iç,ão do~

Lamenta\A3lrnen1i confi - da ré- t' la, alunos da rede estadual e que a SOCiedade CIVil contl-
, . a, na . nnaçao p ma ~cu nue alerta e atuante na reivindicação de seus direitos,

feita por_meto de cartas el'lVla.~ pela Sec,retarIa de em particular de um direito tão fundamental como a
Educaçao, grande parte dos pais descobrru que ne- educação pública e gratuita
nhum~ das cinco opções de escolas feitas por eles foi Era o que eu tinha a dizer.

respeitada. " ,OSR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o
Parcela consl?era~el dos alunos foram encaml~ seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"....! e Srs. De-

nh~dos para col~glos distantes ~e casa e, o que e putados, a democracia se evidencia por meio da
~als grave, ma~rIc~lados n~ horáriO ~oturn? Em uma definição dos Poderes independentes e harmôni-
Cidade com altlsslmos índices de ViolênCia como o cos entre si previstos na Constituição - Executivo,
Rio de Janeiro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Legislativo e Judiciário.
dos, obrigar um jovem a estudar à noite equivale a Não raro, cada Poder tenta invadir a esfera do
submetê-lo a situações de sério risco de vida e consti- outro. Ora é o Poder Judiciário tentando legislar, por
tui grande incentivo à evasão escolar. meio de súmulas jurisprudenciais, chegando a afron-

A sociedade civil não pode submeter-se de ma- tar a lei positiva, interpretando-a contrariamente ao
neira passiva a tal estado de coisas. Quero solidari- disposto na legislação.
zar-me com os pais do Rio de Janeiro, que nada mais Em outras ocasiões, é o Legislativo invadindo a
reivindicam do que o justo e sagrado direito de pôr área do Executivo, apresentando o Parlamentar pro-
seus filhos para estudar em condições que tornem jetos de iniciativa exclusiva do Executivo sob a forma
viável o aprendizado. de projetos autorizativos. E, por fim, é o Executivo que



Quantas e quantas medidas provisóri
as têm sido convalidadas, via reedição, sem
que tenham sido convertidas em lei? Como,
então, considerá-Ias lei em sentido material?
Como deixar de declarar a inconstitucionalida
de de tais atos administrativo-normativos,
apenas - e ainda duvidosamente - leis em
sentido formal? Como entender a "urgência" e
a "relevância" de medidas provisórias que fi
cam anos e anos a clamar peja sua aprecia
ção no Congresso Nacional? Como não se
debruçar sobre a seriedade da declaração do
Min. Celso de Mello (ADIN nQ 1.558-3, DJ
4-2-97, págs 965/967) quando proclama que
"as medidas provisórias não podem transfor
mar-se em instrumento de imposição normati
va da vontade unipessoal do Presidente da
República, exacerbando-se, desse modo, o
componente autoritário de que se acham in
questionavelmente impregnados esses atos
com força de lei.

Em breve este Plenário vai votar o projeto de lei
que restringe o campo de ação das medidas provisó
rias e seus prazos de validade, providências para as
quais concedo apoio e prometo o meu voto.

E mais: ser contra o instituto da medida provisória
é o pensamento da esmagadora maioria do povo brasi
leiro. Eu estou com o povo e por ele votarei sempre.

Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,a e Srs.
Deputados, há semanas esta Casa está analisando e
votando proposições que têm em seu âmago a ques
tão da justiça social.

Praticamente todo o período da convocação ex
traordinária foi gasto para, sob os fortes protestos do
PT, aumentar o grau de liberdade do Executivo em fa
zer, não importa a que custo.

Nos corredores desta Casa a violência com que
os projetos de lei foram debatidos, acelerados em sua
tramitação e aprovados, apesar dos custos, foi obra
de governo que adota uma política econômica que
não permite a menor sombra de dúvidas quanto a
seus objetivos - o fim dos 500 anos.

Lá fora, Sr. Presidente, nas ruas de nossas cida
des, a população assiste e enfrenta, neste início de
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tenta invadir a área legislativa, quer por meio de de- Destarte, faço minhas as palavras do eminente
ereto-lei, quer, modernamente, criando medidas pro- juiz Guy Hellen de Souza Brito sobre medidas provi-
visórias que funcionam como decreto-lei. Essas intro- sórias:
missões, quer do Legislativo, quer do Judiciário, são
debatidas entre os próprios membros dos Poderes. E
muitas das vezes acabam morrendo no nascedouro.

Essas tentativas são quase sempre repelidas
pelos próprios membros do Legislativo ou do Judiciá
rio, após debates veementes.

Desnecessário é dispor o Executivo do poder de
legislar por meio das medidas provisórias, posto que
existe o regime de urgência no Legislativo que permi
te a tramitação célere da mensagem executiva, resol~

vendo as situações emergenciais.
Assim como o decreto-lei foi extirpado da Cons

tituição Federal, devem as medidas provisórias dar lu
gar a leis positivas decorrentes de mensagens do
Executivo, restabelecendo a harmonia e independên
cia dos três Poderes.

As leis caracterizam-se por sua permanência
relativamente duradoura e por sustentar as bases ju
rídicas em que se assentam as relações sociais. Qu
ando situações e atividades, ao invés de reguladas de
forma duradoura por leis, são objeto de seguidas me
didas provisórias, principalmente quando umas modi
ficam outras numa sucessão infindável de alterações
de regras, instauram-se o caos e a desordem jurídi
ca/social. E onde se encaixa o Poder Legislativo, es
vaziado por essa enxurrada de ordens e con
tra-ordens do Poder Executivo? Como legislador, não
me conformo por permanecer inoperante, pois a práti
ca tem demonstrado que o Executivo extrapola no
exercício dessa atividade legiferante. Aliás, inconstitu
cionais não são, apenas, as sucessivas reedições das
medidas provisórias, conforme afirmam alguns, mas,
e principalmente, a expressão "em caso de relevância
e urgência", inserido no caput do art. 62 da Constitui
ção Federal, uma vez que concede ao Poder Executi
vo, sem freio e sem medida, a faculdade de legislar
sobre tudo o que bem entenda.

Poderia, ainda, somente para confirmar sua ca
racterística discricionária, extrapolar para o campo
econômico e lembrar que o investidor estrangeiro,
aquele que, sob os auspícios da globalização da eco
nomia, busca empregar seus recursos em países es
trangeiros - e o Brasil tem sido aquinhoado com de
zenas de bilhões de dólares anuais -, somente repa
tria seu dinheiro se o país de destino dispuser de insti
tuições jurídicas regulamentadas, sólidas e confiáve
is. E será que a possibilidade da expedição de medida
provisória traduz solidez e confiabilidade ao nosso
sistema jurisdicional?
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ano, o recrudescimento da injustiça social e convive ção de vigilância individual a colocação de alarmes
com números e situações de violência jamais vistos. antifurtos em residência, todos os recursos são consi-

Somos 180 milhões de brasileiros, enfrentando derados válidos.
8 violência seja ela criminalizada ou não, em todos os Hoje, a indústria automobilística está investindo
momentos, em cada esquina de nossas cidades. 100 milhões de dólares só para blindar carros. Como
Estamos próximos a nos tornar um país onde aos pode ser observado neste caso, são 100 milhões de
poucos, até a capacidade de nos indignarmos está dólares só para combater os efeitos dessa violência
sendo massacrada. crescente, principalmente nos bairros, das populosas

As formas como a violência se apresenta em e inchadas cidades brasileiras.
nosso País podem ser, em parte, traduzidas por nú- Recente pesquisa realizada em São Paulo, pelo
meros, mas na realidade o direito à vida e à liberdade Datafolha, aponta a descrença da população na ca-
iá não é, de fato, matéria intocável visto que hoje viver pacidade de atuação preventiva da Polícia. O estudo
em qualquer cidade brasileira sem ser assaltado, sem conclui que a sensação de violência dos paulistanos
Ber atropelado, sem ter seus direitos usurpados, seu supera os dados reais. No entanto, os dados desta
cartão clonado, é quase uma questão de sorte. mesma pesquisa explicam o porquê dessa sensação.

, A violência hoje lá se entranhou na rotina do O percentual de paulistanos de 16 anos ou
Pals,·toman~o proporçoes ~e um p~o~lema estrutural mais, que já foi vítima de assalto, roubo ou agressão,
que, contammando as relaçoes SOCiaiS, afeta sua pró- variou nos últimos meses de 1999 entre 6% e 9%. Isto
pria economia. Aliás, gera uma e.conomia concorre~te significa dizer que aproximadamente quinhentas pes-
tio forte que enfraquece ~ ~r6P~IO processo produtl~o soas já sofreram pelo menos uma vez essa violência.
do País, cal~ado nos tradiCionaiS fatores de produçao O medo de ser vítima dessa agressão gera um
- terra, ~p~al ~ t~balho. ,climade intranqüilidade a tal ponto que 81 % da popu-

HOJe a mdustna de roubos de carro mOVimenta lação acredita que poderá vir a ser assaltada na cida-
no País quantidades maiores que várias montadoras. de de São Paulo.
A indústria da falsificação de remédios colocou em O' d' . I t 1999 It. .• , ,numero e crimes vIa en os em u ra-
nsco mllhoes de Vida e gerou fortunas, lesando Vidas 5700 h . 'd' A t dê . d '
e o fisco nacional alimentando-se das precárias fisca- passo~ os . t omlCI ~os. en, nCI~ tesse nu-

lizações, ex~ste~tes., , :~~nd~~~~~S~;~~~g~~9~h~~~:~~s~;e~~i~i~t~ ~~
A, Indu~trJa do cnm~ es~a tão bem estruturada 6% em relação aos seis primeiros esses do ano.

que hOJe só fica preso o cldadao comum que para so- ,
breviver se vê na contingência de praticar pequenos , O aparato es!.atal própno para eS,ses casos - o
furtos de alimentos. Os grandes criminosos quando efetlvodaSSP- naocontacomaoconflançada~o~u-
são presos, são resgatados todas as semanas por gru- lação. Em dez~mbro d~ 1999, 66 *' da popu.laçao In-

pos muito mais preparados e armados que a Polícia. for~~va ~~e tinha mais medo do que confiança na
A violência vem se tornando tão poderosa que PoliCia Mlllt~r. , .

recentemente o "efetivo combate ao crime organiza- A'prátl~ de que para se combate! a VIolênCia se
do foi eleito como o tema a ser discutido neste ano no usa a ViolênCia, faz com que a populaçao perca a con-
1mbito do Fórum de Líderes da Gazeta Mercantil". fiança na segurança pública.
Ilustrando a preocupação com o tema, mostram que Esses dados, que com certeza podemos extra-
no País a média é de oitocentos seqüestros por ano polar para o resto do País, têm por base episódios
(sem contar com os milhares de seqüestros relâmpa- como da Favela Naval em São Paulo, a chacina da
gos inventados pelos marginais e que em grande par- Candelária no Rio, a agressão na abordagem e prisão
te nem chegam a ser registrados). Nos hospitais, o de cidadãos no Bairro de Cidade de Deus no Rio de
número de pessoas baleadas quintuplicou nos últi- Janeiro, no massacre do Carandiru e no controle poli-
mos anos. cialesco das manifestações populares como recente-

Se em 1980 havia onze homicídios por 100 mil mente ocorr*:u em OlindalPernamb~co e vem aconte-
habitantes, no início de 1990 esse número era de de- cendo em Sao Paulo com os peruelros.
zenove e já no final da década chegava a 25 por 100 A indústria da exploração sexual infantil, outra
mil habitantes. vertente da violência, movimenta milhões de dólares.

A procura por serviços de segurança é hoje um O recente relatório do Sistema Nacional de
mercado promissor, infelizmente. Várias formas de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil tam-
proteção pessoal estão sendo adotadas. Da contrata- bém nos mostra parte dessa escalada.
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É com profunda tristeza que constato que o Na CPI do Narcotráfico temos procurado formas
Estado de Pernambuco é o sexto em número de de- de combater as diversas máfias que invadiram o Bra-
núncias, sendo o Rio de Janeiro e São Paulo o primei- sil: italiana, colombiana, boliviana e surinamesa.
ro e o segundo, respectivamente. Temos, Sr. Presidente, o dever de informar à po-

O teor da denúncias de exploração sexual co- pulação que essa escalada de violência deve ser
mercial mostra como esse tipo de violência é pratica- combatida por toda a sociedade. Mas temos também,
do: turismo sexual 5,82%; pedofilia na Internet 3,54%; Sr. Presidente, de começar desta tribuna a exigir do
práticas sexuais com crianças e adolescentes medi- Governo Federal medidas para combater, para frear
ante pagamento 87,25%. esse ritmo e combater as causas dessa violência.

As altas taxas de desemprego, a violência inten- Hoje mesmo tive acesso a análises decorrentes
cionalmente mantida no valor do salário mínimo atual de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre a rea-
e pelo arrocho salarial nos últimos 6 anos, geram no- Iidade rural, que indicam um cenário de catástrofe
vas formas de violência urbana. A perseguição de fis- para o Brasil nos próximos anos. Na área rural do Nor-
cais nos casos dos perueiros em São Paulo engendra deste, dentre os estabelecimentos agrícolas de até 50
a criação de mecanismos de burla à legalidade que hectares, 92,4% não remuneram nem um salário mí-
provocam mais violências. nimo! Dos 4,9 milhões de estabelecimentos agrícolas

A indústria da clandestinidade dos perueiros já existentes no País, apenas 600 mil sobreviverão nas
movimenta diariamente uma pequena frota de motos próximas décadas.
e carros de passeio que funcionam como olheiros pa- Sr. Presidente, os números embutidos nessa re-
gos para que os perueiros possam trafegar. alidade são alarmantes. Isto significa dizer que mi-

Sr. Presidente, independentemente do conceito Ihões de brasileiros estarão nas cidades procurando
e da metodologia que se aplique para identificação e emprego, alimento, saúde, moradia, segurança, sem
estudo dos casos de violências, existe a certeza dos as mínimas condições de ser cidadão. Provavelmen-
números de que a insegurança pública no País tem te, multidões estarão se localizando nas periferias
aumentado. dos bairros, nas esquinas das ruas, embaixo de pon-

Recente pesquisa, encomendada pelo Ministério tes e de viadutos.
da Justiça em 1999, a par das analises sobre atitudes, Se hoje o inchaço das cidades já nos demonstra
normas culturais e valores da população em relação à a incorreção do modelo econômico adotado, imagine
violência, oferece um retrato importante da magnitude no decorrer desta década com a migração projetada!
da violência em nosso País e da diversificação de suas As medidas para prevenir e reprimir os crimes,
formas. Realizado em dez estados brasileiros, esse sejam eles de violência contra os direitos individuais
estudo tinha por objetivo procurar retratar atitudes, nor- sejam contra a ordem econômica, devem ser prioriza-
mas culturais e valores em relação à violência. das neste ano para que possamos ter um país que

Segundo os dados dessa pesquisa, a maioria c~mpr~ sua. Constituição, e que a ~ação brasileira
dos entrevistados sofreu exposição a algum tipo de vi- nao seja extirpada do mapa das naçoes.
olência no próprio bairro onde reside, sendo que 10% O povo brasileiro merece respeito, e eu como Par-
foram vítimas de roubo (ameaçados com armas de lamentar exijo o cumprimento da Constituição Federal.
fogo ou faca); 6% foram vítimas de lesão corporal; 5% Que os estudos decorrentes das diversas pes-
tiveram um parente ferido; 4% tiveram parente assas- quisas que o Governo vem contratando sejam objeti-
sinado; e 1% foi ferido com arma de fogo. vos em relação às causas e contundentes na corre-

Os mais jovens foram os mais vitimados, sendo ção dos problemas que originam e desenvolvem a vi-
que 15% foram roubados, 12% sofreram agressão fí- olência.
sica grave e 15%tiveram um parente ferido ou morto. Peço a este Parlamento respeito ao nosso povo,

Também os jovens foram os mais expostos a ou- e que a pauta de nossos trabalhos neste ano tenha
tro tipo de agressão, sendo 29% expostos a insultos como base esses números.
verbais, 19% além desses insultos foram expostos a Era o que tinha a dizer.
uso de drogas, 17% receberam oferta de droga e 8% A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pro-
foram obrigados a procurar drogas. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Estes dados expõem bem a fragilidade de nosso Srs. Deputados, o recente acidente ocorrido na Baía
sistema, principalmente em relação ao avanço da im- de Guanabara, onde o vazamento de óleo causou um
punidade da violência decorrente do narcotráfico. grave problema ambiental, novamente fez a socieda-
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de discutir a preservação do meio ambiente versus Deputados, o Nordeste tem vários problemas a se-
desenvolvimento. A PETROBRAS é uma forte ala- rem solucionados e um deles é, sem dúvida, a preser-
vanca para o desenvolvimento nacional e, apesar da vação do meio ambiente como condição fundamental
fatalidade ocorrida, não deve ter sua imagem dene- para a continuação das condições de vida naquela re-
grida. gião.

Não podemos negar que o maior impacto cau· Agora mesmo as entidades e personalidades
sado pelo acidente foi o ambiental. Entretanto, não ambientalistas do meu estado, a Paraíba, lutam para
nos podemos esquecer das suas conseqüências indi- defender um dos rios do estado, cujo nome é, por co-
retas. E também cabe à Petrobras sanar os prejuízos incidência, rio Paraíba.
causados. Acontece que algumas empresas estão tirando

A empresa anunciou a criação de uma Coorde· areia para a construção civil, alterando o leito do rio e
nação de Compensações para definir formas de res- comprometendo seriamente a sua existência. Isso
sarcir pescadores e comerciantes prejudicados com o numa região semi-árida, onde a água é escassa e os
derramamento de óleo. Como esclarecido pela Supe- rios são intermitentes.
rintendência de Recurso~ Humanos,. o seg_u- O mais grave, porém, é que o órgão estadual
ro-d,esemprego é uma medida emer~enclal e ,s~rao que trata do meio ambiente - a Superintendência
realizados estudos para compensaçoes a medlo e Estadual do Meio Ambiente (SUDEMA) - autorizou a
longo prazos. retirada da areia do rio sem fazer um estudo sobre o

A Petrobras deve ouvir todos os seg~~~tos da impacto ambiental que tal atividade vai causar.
pe~ca para poder formar um quadro. definitiVO da~ Tanto é assim que o Ministério Público ajuizou
açoes a empreender. A pesca é um ~m,:erso com ml- uma ação civil pública e solicitou um estudo técnico à
Ihare~ de pessoas,' ?enten~s de,proflssoes, uma,ver- Universidade Estadual da Paraíba e à Universidade
dadelra rede de atividades mte~lI~adas e, ao partir-se Federal da Paraíba, e a conclusão das duas universi-
um elo dessa corrent~, ~s prejUlZOS podem crescer dades foi a mesma, afirmando que a retirada da areia
em uma escal,a geometnca. . em quantidades elevadas para fins comerciais vai

Isso esta ocorrendo com o pescado no RIo de comprometer o futuro do rio
Janeiro, segundo maior estado consumidor do País. . .'. .
Depois do vazamento de óleo, deixou-se de consumir Dla~te .-?a mor?sldade da JU,stlça, a Presldenta
peixe por medo da contaminação. da Assoclaçao Paralban~ dos Amigos da Natureza -

O d rt
'f "APAN, Sr& Paula Francmete, acompanhada de ums pesca ores a esanals oram os mais prejU- . . , .'

d' d EI t' d b' tA ' técmco especialista no assunto, veio até Bras{lIa pro-lea os. es pra Icam a pesca e su SIS encla e, em I d ,. Ib 'dê .
termos econômicos, representam um percentual inci- !ocod~rt enu.ncla: no d ama para que proVI nClas
piente de vendas. O que o povo deve saber é que a Ime la ~s seJam,ama as. . _
maior parte do pescado consumido é proveniente do Na? é posslvel que o Ibama seja tao len~o ~u~n-
alto mar, fruto da pesca profissional, e não foi afetado to a Justiça ou que adote um compo~amento I~entlco
pelo acidente. A Petrobras necessita com urgência àquele a~otad~ pela Sudema, ou. seja,' que ~ao leve
efetuar uma campanha de esclarecimento à popula- em conslderaçao os estudos técniCOS já realizados.
ção, de modo que a comercialização do peixe volte à O que se espera é que a voz dos ambientalistas
normalidade, evitando prejuízos desnecessários. paraibanos seja ouvida antes que se transforme em

Sugere-se ainda que, em seus estudos, a choro das vítimas de um ato irresponsável que poderia
PETROBRAS inclua a realização de cursos, profissi- ser evitado dos técnicos já realizados.
onalizantes ou não, evitando a ociosidade dos pesca- Sabemos que alguns levantarão o argumento fá-
dores e catadores de caranguejos que atuam na Baía cil sobre a geração de empregos pelas empresas que
de Guanabara, até que a situação seja regularizada. estão retirando areia do rio. Mas será que só existe

Tenho a certeza de que a Petrobras se empe- areia no leito do rio Paraíba? E ainda que fosse essa a
nhará para recuperar os danos causados pelo va- única opção - que não é - deveríamos defender o rio.
zamento de óleo e ouvirá todos os segmentos da soci- O argumento de geração de emprego contra a
edade em busca das melhores alternativas para a preservação do meio ambiente é talvez o maior res-
recuperação do meio ambiente e da qualidade de ponsável pela destruição da natureza, daí por que
vida do povo fluminense, inaceitável. Além disso, já está por demais comprova-

oSR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronun- do que é possível e necessário se gerar empregos
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sem destruir o meio ambiente.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07463

A defesa do rio Paraíba, que antes já foi um rio volvimento Econômico e Social- BNDES, que pre-
navegável, se confunde hoje com a defesa de toda a tende ampliar de 60 para 80% sua participação nas Ii-
Paraíba. nhas de crédito para empresas que investirem no

Era o que tinha a dizer. Centro-Oeste. Essas linhas de crédito são operacio-
O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o nalizadas por meio de programas como o BNDES Au-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. tomático e o Financiamento a Empreendimentos -
Deputados, pesquisa realizada pela Confederação FINEM.
Nacional da Indústria - CNI, em parceria com ?l Fe- A previsão da instituição é de liberar cerca de 1
deração das Indústrias de Goiás - FIEG, mostrá que bilhão de reais para os quatro estados da região.
a maioria das indústrias pretende ampliar os investi· Esses recursos serão de importância fundamental
mentos no estado este ano. para estimular ainda mais a economia goiana, que

E 75% das grandes empresas têm como priori- vem crescendo acima da média nacional. No ano pas-
dade investir em máquinas, equipamentos, pesquisa, sado, o PIB goiano teve uma expansão de 5,8%, con-
desenvolvimento e tecnologia. Enquanto isso, 63,8% tra menos de 1'% do PIB do País.
das pequenas indústrias vão direcionar seus investi- Levantamento realizado pela Secretaria de Pla-
mentos mais para pesquisa, desenvolvimento de no- nejamento prevê investimentos da ordem de 11,6 bi-
vos produtos e tecnologia. Mais de 60% de todas elas Ihões de reais no estado, nos próximos quatro anos,
têm como meta principal aumentar sua eficiência e a apenas no setor privado. Se incluirmos os recursos
competitividade de seus produtos. previstos pelo setor público, o total de investimentos

Toda essa previsão de expansão industrial é na economia goiana pode chegar a 22,2 bilhões de
motivada pela expectativa otimista dos empresários reais, o que representa quase 90% do PIB do estado,
em relação ao desempenho da economia. De acordo que é de 25 bilhões de reais.
com a pesquisa, 75% dos grandes industriais estão Se essa previsão de investimentos se concreti-
confiantes na plena retomada do crescimento da eco- zar, Goiás pode transformar-se num novo Eldorado
nomia brasileira este ano. Entre os pequenos industri- brasileiro, atraindo novas empresas para o estado,
ais, esse otimismo cai para 67,5%. particularmente na área de agroindústria, que vem re-

Entretanto, para mais de 60% desses empresá- cebendo fortes incentivos do governo estadual. Isso
rios colocam como maior obstáculo à expansão da significa novas oportunidades de emprego, renda e
atividade industrial a falta de capital de giro e a Iimita- bem-estar para milhares de trabalhadores que hoje
ção de crédito para financiar os novos investimentos. amargam o desemprego e a falta de esperança num
Mesmo assim, a pesquisa mostra que o setor industri- futuro melhor.
aI deve ser a principal alavanca para o crescimento do Era o que tinha a dizer.
Produto Interno Bruto - PIB do País, com uma esti- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
mativa de expansão da ordem de 5%. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!! e Srs. De-

Ciente dessa limitação de recursos, o Governo putados, é com a intenção de prestar homenagem
de Goiás promoveu a revisão do Fomentar, programa e reconhecer serviços prestados que faço este pro-
que está sendo substituído pelo Produzir (Programa nunciamento, no momento em que o Aeroporto Bart-
de Desenvolvimento de Goiás). Para a implementa- holomeu Lyzandro, um dos mais importantes do inte-
ção do novo programa estão previstos investimentos rior do Estado do Rio de Janeiro, localizado no Muni-
superiores a 300 milhões de reais. Com isso, o Gover- cípio de Campos dos Goytacazes, passa por uma tro-
no espera gerar cerca de 34 mil novos empregos em ca de comando, com a saída do Superintendente da
todo o estado. INFRAERO (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura

Além de resgatar um de seus compromissos de Aeroportuária) Cláudio Figueiredo Salviano, transferi·
campanha, que é estimular a agroindústria no estado, do para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
o Governo Marconi Perillo pretende, com o Produzir, em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.
fortalecer as pequenas e médias empresas, atrair no- No momento em que o Sr. Cláudio Figueiredo
vos projetos industriais para Goiás, além de incentivar .Salviano entrega seu cargo, seguindo rito de passa-
a participação de um número maior de empresas goi- gem e assumindo novas tarefas na Infraero, venho
anas no comércio internacional. apresentar-lhe minhas congratulações pelo importan-

Além do Produzir, Goiás conta ainda com recur- te processo que desencadeou, com total apoio do Go-
sos do Fundo Constitucional de Financiamento do vemo Federal, 110 sentido de recuperar o Aeroporto
Centro-Oeste - FCO e do Banco Nacional de Desen- Bartholomeu Lyzandro, explorando e apoiando suas
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potencialidades latentes desde que assumiu o cargo, Quero destacar ainda a postura assumida pelo
há nove anos. Superintendente do Centro de Negócios Aeroportuá-

Na gestão de Cláudio Figueiredo Salviano, a Su- rios do Rio de Janeiro, Marco Antonio Marques de Oli-
perintendência da Infraero imprimiu ao aeroporto de veira, presente à solenidade de transferência de co-
Campos um ritmo forte, intenso, fazendo com que o mando da Infraero, realizada no Aeroporto Bartholo-
Bartholomeu Lyzandro por fim se destacasse das de- meu Lyzandro na última terça-feira. O Superintenden-
mais unidades administradas pela empresa estatal. te Marco Anto~i~ comprometeu-se a apoiar a gestão
Enquanto em 1999 a Infraero registrou cenário de que- do Sr. Oscar Julio Muraro frente à Infraero em Cam-
da expressiva no transporte de passageiros em todo o pos, pa~a acompanhar.a ri~mo de crescimento, de de-
País, o aeroporto de Campos obteve taxas positivas. senvolvlmento do mUnicípiO.
Foi registrado no Bartholomeu Lyzandro crescimento Estaremos reiterando nossa cobrança de apoia-
da ordem de 35% no número de aeronaves em opera- mento por parte do Governo Federal para o projeto de
ção, com o volume de passageiros subindo em 39% e reformulação do Aeroporto Bartholomeu Lyzandro,
o de transporte de cargas batendo o índice de 21 %. que será um instrumento de indução e consolidação

São dados positivos, que atestam o empenho e do processo de crescimento de Campos e de todo.o
demonstram o vigor da administração do Sr. Cláudio norte, o,noroeste e o centro-norte do Estado do RIO

F, 'd SI' 't I' d rt d de Janeiro.Iguelre o a Vlano, revI a Izan o o aeropo o e ,.'
Campos, cidade-pólo do Norte Fluminense. As ex- Era o que eu tinha a dizer, Sr. PreSidente, Sra! e
pectativas são ainda mais positivas para este próximo Srs. Deputados.•
ano, em face da entrada de grupos privados internaci- OSR. EURIPEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro-
onais no segmento de petróleo, no Estado do Rio de nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e
Janeiro, mais precisamente na exploração de áreas Srs. ~eputados, o ~overnador José Bian~o não pode
da Bacia de Campos, grupos esses que devem, indu- s~gulr por um caminho sem volta, ou seja, a !a~a de
bitavelmente, proporcionar um acréscimo ainda mais diálogo. E agora, para ~ossa surpresa, a Poh:la co-
significativo da demanda em torno do Aeroporto Bart- meça a bater em manifestantes. As acusaçoes de
holomeu Lyzandro. Parlamentares da base do Governo Bianco, quando

, , • dizem que a Oposição não tem propostas, não se jus-
, Quero, regl~trar, nest~ p~onu~clamento, tamb~m tificam, pois não há diálogo com cassetetes. Quando

a minha satlsfaçao com a Indlcaçao do novo Supe~I~- provocam a Oposição, Parlamentares da base de
tendente da Infraero em Campo~, o Sr. Oscar Julio sustentação de Bianco apenas estão imaginando que
Muraro, que, antes de sertr~nsfendo para o Bartholo- podem dividir a responsabilidade pelo que está acon-
me~ Lyzandr~, era resp~nsavel pelo Aeroporto Inter- tecendo. Tenho manifestado publicamente o desejo
naCional do R,IO de Janeiro. Meu contentamento com de apresentar sugestões ao Governador para aquaci-
o novo ~uper~ntendente da In!ra~ro e,m Campos,~e- onar a questão fiscal sem violência social.
v~-se nao só a s~a bagagem tecmca, a sua e~pene~- Na minha opinião, o Governador Bianco não
CI~, como tambem ,e sobretudo a~ c~mpromlsso ~u- pode ficar isolado. Ele precisa, entre outras ações, es-
bllco por ele assumido de dar continUidade aos proJe- tar em Brasília lutando ao lado de vinte outros Gover-
tc:s em andamento que irão complementar a renova- nadares por ~ais equilíbrio entre o ajuste fiscal e a
çao do Aeroporto Bartholomeu Lyzandro. questão social. O Governador também deveria obser-

Refiro-me ao projeto de implementação de um var melhor os aliados de FHC no Congresso Nacio-
moderno trade-point, ou seja, um centro informatiza- nal, que estão votando contra os interesses de Ron-
do de negócios, no Bartholomeu Lyzandro, o que pos- dônia e do Brasil e conseqüentemente causando pre-
sibilitará aos empresários fazerem negociações de juízos aos trabalhadores. Lembro que foram os gover-
cargas no aeroporto de Campos, com a possibilidade nistas que votaram as Leis Kandir, Desvinculação de
ainda de importações e exportações, a partir da insta- Receitas da União - DRU e outros mecanismos, que
lação de um terminal alfandegado. Trata-se de uma colocam nas mãos da burocracia federal mais de 55%
obra de importância para o suporte do desenvolvimen- de todas as receitas da União.
to econômico de Campos, e, satisfeito por constatar 8ó a DRU retira de estados e municípios 40 bi-
que o superintendente Oscar Júlio Muraro está empe- Ihões de reais do Orçamento deste ano. Esses recur-
nhado em lutar pela ativação do terminal de cargas, sos ficam nas mãos da União para que o Governo
estou nesta oportunidade hipotecando todo o meu possa gastá-los livremente, ou seja, é uma garantia
apoio parlamentar, no que me for possível contribuir. de que o sistema financeiro terá sua cota de juros pa-
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gas em dia. Enquanto isso, estudos isentos apontam
uma redução de gastos com o social da ordem de
31 % só no primeiro governo de FHC. Ainda no ano
passado, somente 37% dos recursos empenhados
foram de fato gastos com a área social.

Foi nesse período, graças a taxas de juros inde
centes e suicidas, que a dívidainterna saltou de 62 bi
lhões de reais para mais de 500 bilhões de reais , o
que representou um gasto anual de cerca de 120 bi
lhões de reais só com juros. Quase seis vezes todo o
orçamento da saúde. E é este mesmo Governo que
se julga moralmente apto a pedir um ajuste fiscal aqs
estados, tentando tirar dos servidores públicos até a
última gota de sangue.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, em todos os países do mundo o cooperati
vismo floresce com estímulo governamental por ser
formado de instituições sui generis: as cooperativas,
entidades democráticas, prestadoras de serviços e
sem fins lucrativos.

Elas são procuradoras de seus associados, que
trabalham individualmente, mas com espírito de soli
dariedade e ajuda mútua.

Atitudes que oferecem solidez ao empreendi
mento cooperativo. A união de esforços de cada coo
perado faz a grandeza da sua cooperativa.

No Brasil, o sistema cooperativista tem mais de
100 anos de pleno funcionamento, apesar do pouco
incentivo que tem recebido das autoridades governa
mentais.

Todavia, no final da década de 90, armou-se um
verdadeiro fluxo de procedimentos negativos e de
ações descabidas, que estão destruindo o cooperati
vismo brasileiro. Uma injustiça para com esse sistema
que tanto tem contribuído para a construção deste
País.

Melhor teria sido a omissão do Governo. Porém,
vieram as decisões palacianas que estão ceifando as
obras das cooperativas construídas ao longo de um
século, graças à determinação de suas lideranças sé
rias e competentes.

O Congresso Nacional não ficou de braços cru
zados diante dessas aberrações. Articulou-se e con
seguimos a formação da Frente Parlamentar do Coo
perativismo, a FRENCOOP, sob a presidência do De
putado Federal Silas Brasileiro, de Minas Gerais.

A frente vem recebendo colaboração perma
nente da Organização das Cooperativas, a OCB, pre-

sidida pelo catarinense Dejandir Dalpasquale. A
Frencoop tem promovido uma série de reuniões se
manais para diagnosticar os problemas e propor solu
ções para as angustiantes situações de nossas coo
perativas. Ea Frencoop priorizou as seguintes metas:

- a liberação dos recursos do Recoop para as
cooperativas agropecuárias;

- a exclusão das cooperativas da taxação do
PIS/Cofins e da taxação de 15% sobre os tomadores
de serviços das cooperativas de trabalho;

- a aprovação da Medida Provisória nll 1961,
que cria o Sescoop visando à revitalização e au
to-sustentação do cooperativismo;

- a aprovação do projeto de lei cooperativista e
do projeto de lei complementar que estabelece o ade
quado tratamento tributário das cooperativas;

- a aprovação dos projetos de lei que tratam do
seguro agrícola, da classificação e fiscalização de
produtos vegetais, da reforma tributária, da manuten
ção da Lei Kandir, dos recursos hídricos e da armaze
nagem.

São instrumentos necessários para tornar o coo
perativismo um instrumento competitivo para que pos
sa continuar contribuindo de forma significativa para o
crescimento econômico do País. Espero que as lide
ranças políticas do Congresso sejam sensíveis aos
pleitos do sistema cooperativista apresentado pela
Frente Parlamentar do Cooperativismo: a revogação
do artigo 69 da Lei n2 9.532, de 1997, que vem prejudi
cando as cooperativistas de consumo; a autorização
para que os bancos cooperativistas possam transfor
mar-se em bancos múltiplos; a abertura das cooperati
vas de crédito para atender o público, pois existem
1.700 municípios brasileiros que não possuem agênci
as bancárias; a destinação por parte do estado de áre
as de terreno, benfeitorias, máquinas e equipamentos
às cooperativas educacionais para o desenvolvimento
de suas atividades educativas; a inclusão de um repre
sentante das cooperativas habitacionais no Conselho
Curador do FGTS; a criação de uma linha de crédito
para cooperativas habitacionais; a permissão das coo
perativas de eletrificação rural para participarem do
Programa Luz no Campo; a alteração do Decreto n2
626.455/68, permitindo a ampliação do limite de carga
da cooperativa autorizada de 75 para 1.000KVA; a edi
ção de uma medida provisória para definir e regular as
atividades das cooperativas de trabalho; e a manuten~

ção do parágrafo único do art. 442 da CLT.
Muito obrigado.
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. De
putados, o Brasil precisa investir anualmente cerca
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de US$6 bilhões de dólares, para afastar o risco de Como é do conhecimento de todos, hoje temos
colapso iminente no fornecimento de energia elétrica. mais de 25 mil revendedores de combustíveis, atuando

A situação de iminente risco de colapso do setor na venda aos consumidores finais de combustíveis.
elétrico pós-privatizações vem alimentando precau- Estes mais de 25 mil revendedores de combus-
ções entre os especialistas da área. tíveis são responsáveis pela manutenção de cerca de

Estes mesmos especialistas apontam como os 300 mil empregos em todo o País, fato de indiscutível
principais problemas do setor: os baixos investimen- relevância social, merecendo, inclusive, adoção de
tos em geração, transmissão e distribuição de ener- medidas de proteção aos seus postos de trabalho,
gia; acusações de excessos na remessa de lucros conforme se percebe pela recente proibição dos pos-
para o exterior; o fechamento de laboratórios e demis- tos de combustíveis instalarem máquinas de au-
são de especialistas gabaritados; o aumento abusivo to-atendimento.
nas tarifas de energia e a falta de compromisso com Se a Agência Nacional de Petróleo autorizar de
pesquisa, são alguns dos ingredientes que tornam fato a participação das distribuidoras de combustíveis
explosiva, a tênue linha que mantêm unidos os direi- na venda direta aos consumidores, estará ampliando
t?S do~ cO,nsumidores e os deveres das concessioná- ainda mais o poder que estas empresas têm de ditar
nas pnvatlzadas. normas e preços aos consumidores, causando um

. Como o sistema de geração e transmissão de sério e irremediável prejuízo aos pequenos e médios
energia apresenta estes sinais claros de degradação, proprietários de postos de combustíveis, que não te-
é evidente que os riscos de acontecer um novo apa- rão como fazer frente ao poder destes grandes gru-
gão, podem se tornar realidade a qualquer momento, pos oligopolistas.
em q~alquer parte,do terr~tório brasileiro, sendo re,c?- E mais, colegas Deputados, estará a Agência
n~ecldo pelo própno P!esldente,da Aneel, José Mano Nacional de Petróleo comprometendo o desenvolvi-
Miranda Abdo, estes nscos, e ainda, aponta os Esta- mento da livre concorrência neste setor da nossa eco-
dos do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul como sen- nomia trazendo prejuízos irreparáveis para a socie-
do aquele~ com maior probabilidade de sofrer um dade brasileira.
novo apaga0. M"t b' d

E
' ~ UI o o nga o.

num momento em que o Pais se propoe a se
desenvolver 2 a 5% ao ano temos de outro lado a O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun-
necessidade de gerar mais '2.500 ~u 3.000MW/a~0, cia o seguinte,discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
para fazermos frente a esta pretensão de desenvolvi- Deput~dos, o Jornal O Globo d~ ?ntem, trouxe nova
menta econômico. Para que esta projeção de desen- maténa sobre, a vergonhosa pratica do trabalho es-
volvimento se materialize, seria necessário investir cravo no BraSIl.
cerca de US$3 bilhões de dólares anuais só em gera- Segundo a matéria, o superintendente da Polícia
ção e mais uma quantia idêntica em distribuição e Federal em Rondônia, Wilson Damásio, decidiu na últi-
transmissão de energia. ma segunda-feira, indiciar o fazendeiro Angenor Duar-

Se o Brasil ainda não teve um colapso no abas- te do Valle por manter agricultores em cárcere privado.
tecimento de energia elétrica é porque o País tem A decisão ocorreu por determinação da Procu-
crescido em níveis muito aquém do desejado. Se é radoria da República, após os testemunhos de três
verdadeira a vontade do Governo gerar mais de 8 mi- agricultores que foram mantidos em cárcere privado,
Ihões de empregos nos próximos anos, é imperioso o no ano passado, na Fazenda de São Lucas Tadeu,
aumento significativo dos investimentos na geração e que pertence a Angenor, segundo a matéria, e que já
distribuição de energia. seria acusado, em outro inquérito aberto em 1995

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, quero tam- pela Polícia Federal, de manter em trabalho escravo
bém externar minha preocupação com o trabalho que outros 250 trabalhadores em sua fazenda em Como-
vem sendo desenvolvido pela Agência Nacional de Pe- doro, Mato Grosso.
tróleo, na regulamentação do setor de combustíveis. Ao registrar esta matéria, Sr. Presidente, requeiro

Conforme informações remetidas pelos repre- de V. ExA urgência na tramitação do Projeto de Emen-
sentantes das empresas de venda de combustíveis, a da à Constituição de n2 21/99, por mim apresentado a
ANP tem uma portaria pronta, que deverá destinar esta Casa em abril do ano passado, com o apoio de
15% do mercado de venda direta de combustíveis ao mais de duzentos de nossos pares, incluindo nas dis-
oligopólio multinacional, que atua na distribuição dos posições do art. 243 o confisco de glebas onde seja
mesmos. constatada a prática de trabalho escravo ou análogo.
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Passados mais de cem anos da abolição da es- ro de 1998 a fiscalização do Ministério do Trabalho e
cravatura, Sr. Presidente, lamentavelmente este exe- a Polícia Federal conseguiram libertar outras cin-
crável regime de trabalho ainda não foi suprimido em qüenta pessoas submetidas a regime de trabalho es-
nosso País, como vimos freqüentemente nos meios cravo, desta vez em Santana do Araguaia, ainda no
de divulgação, jornais, revistas e televisão, denunci- Pará, e outros 31 que trabalhavam sob condições de-
ando a perversidade contra agricultores que, pela ca- gradantes em Miramar do Norte, já no Estado do Ma-
rência e pelo desamparo em que vivem, subme- ranhão, e que eram impedidos de voltar para casa por
tem-se a qualquer condição de trabalho para sobrevi- jagunços fortemente armados.
ver à fome e à miséria em que se encontram. Somam 850 os trabalhadores brasileiros liberta-

Como aqui mesmo, desta tribuna, já denunciei, dos do regime escravo em Mato Grosso, Mato Grosso
no Mato Grosso do Sul, meu estado, em fevereiro do do Sul, Maranhão e Pará, em operações conjuntas do
ano passado aproximadamente sessenta pessoas fo- Ministério do Trabalho e Polícia Federal, em pouco
ram contratadas, pelo chamado "gato", para trabalhos mais de dois anos.
braçais na Fazenda Nova Era, Município de Água Cla- E mais grave ainda, Sr. Presidente, é a estimati-
ra. No entanto, ao chegarem ao local, as condições de va de que para cada escravo libertado haja vários ou-
trabalho, alojamento e alimentação eram outras que tros vivendo na mesma aviltante situação.
não as combinadas, mas sim análogas à escravidão, São homens, mulheres e crianças, negros,
resultando em um inquérito policial aberto no 19 Distri- brancos e mestiços. Todos nossos irmãos brasileiros,
to Policial de Dourados, pela Secretaria de Segurança totalizando o absurdo número de 100.000 casos de-
Pública, com o Ministério do Trabalho, por intermédio nunciados nos últimos dez anos pela Comissão Pas-
de sua Delegacia no Estado do Pará. Foi constatado toral da Terra, da Igreja Católica, sendo 30.000 ocor-
também, no cprneço do ano passado, trabalho escravo rências apenas de 1996 a 1999.
em dez fazendas no sul e sudeste daquele estado, Estes homens-mercadorias, que chegam a tra-
com a libertação, em março de 1999, de 182 trabalha- balhar por apenas R$3,00 ao dia, e às vezes até mes-
dores que viviam em regime de escravidão, em condi- mo por nada, são trabalhadores miseráveis, analfabe-
ções subumanas, em uma fazenda localizada em São tos, embrutecidos e errantes, como definiu uma equi-
:él~x do Xingu, _no sul .d? :ará, dentro ?a .rese.rv.a ~~s pe de reportagem do jornal Folha de S.Paulo, que
mdlos Parakana, Mumclplo onde o propno Mlmsteno em maio de 1998 publicou uma matéria sobre o as-
do Trabalho, em conjunto com a Políc!a Federal, já Ii- sunto, após percorrer 2.300 quilômetros e oito municí-
bertara outras 220 pessoas que tambem trabalhavam pios do interior do Pará e Mato Grosso.
em regime ~scra~?,. em setembro de 1997, no preparo E, tirando proveito das deficiências da fiscaliza-
de pasto e lida dlana de gado. ção do trabalho, pessoas inescrupulosas submetem

Com a prática não se restringindo a este dois estes pobres trabalhadores rurais a condições as
estados, em 1995, fiscais do Ministério do Trabalho, mais atrozes, por meio da prática de ameaças e vio-
novamente escoltados por agentes federais, Iiberta- lências intimidando os trabalhadores a aceitar todas
ram trinta lavradores que trabalhavam mais de quinze as imp~sições que lhe são feitas, como o endivida-
horas por dia em troca de um simples prato de comi- menta fraudulento do trabalhador por meio do débito
da, no Município de Vila Rica, na fronteira de Mato da moradia, da alimentação, do vestuário e de outras
Grosso com os Estados do Pará e Tocantins. despesas pessoais, proibindo, finalmente, o trabalha-

Isso mesmo, Sf'!! e Srs. Deputados, estes ho- dor de deixar a propriedade rural, transformando-o
mens trabalhavam mais de 15 horas por dia em troca num devedor permanente e tolhendo a sua própria Ii-
apenas de um prato de comida. berdade.

Nesse mesmo ano de 1995 os nobres Parla- Nem correntes, nem chicotes. Os novos instru-
mentares das Comissões de Trabalho e Direitos Hu- mentos da servidão são o endividamento forçado, a
manos desta Casa comprovaram o trabalho escravo retenção de trabalhadores, as ameaças, as humilha-
em quatro fazendas nos Municípios goianos de São ções, as privações e as pesadas armas de fogo.
Gabriel e Água Fria, distantes apenas sessenta quilô- A usurpação da liberdade do trabalhado tor-
metros do Congresso Nacional e onde 45 trabalhado- nau-se tão rotineira que o Presidente da República,
res rurais foram encontrados passando fome e viven- Fernando Henrique Cardoso, criou, já em junho de
do miseravelmente. 1995, o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho

Já em 1997, outros 31 trabalhadores foram Ii- Forçado (GERTRAF), vinculado ao Ministério do Tra-
bertados em Itaguaí, no Estado do Pará, e em feverei- balho.
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O mesmo Presidente da República que, em 1998, Reafirmo a manutenção da nossa candidatura
assinou decreto desapropriando três fazendas em Ja- e, se Deus quiser, sairei daqui vitorioso, na qualidade
taí, Goiás, e em Água Azul do Norte, no Pará, onde fora de Prefeito de Petrolina.
constatada a ocorrência de trabalho escravo. O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o

Registro ainda, S~e Srs. Deputados, que o Pre- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S,e e Srs. Depu-
sidente Fernando Henrique não só reconheceu a tados, gostaria de parabenizar a Marinha pelos esfor-
existência de escravos no Brasil, como é, inclusive, ços realizados para promover a modernização da
autor de um livro sobre o assunto. Escola Naval. A primeira etapa das obras foi inaugu-

É um absurdo Sr!! e Srs. Deputados que em rada no final do ano passado, quando ficaram prontos
plena virada do sédulo ainda tenhamos de' conviver o E~paço Cultural, a rem~elação do refeitório dos
com senhores de escravos, impunes em suas senza- aspirantes e o parque aquátiCO.
las, 111 anos depois do trabalho escravo ter sido aba- O Espaço Cultural destina-se a oferecer recur-
lido pela Lei Áurea. sos adicionais à formação dos aspirantes, que pas-

Como nos orgulha o País em que vivemos, com s~m a contar ?om diversificadas f~ntes de info:,:"a-
essa aberração? çao, num ambiente agradável, projetado especifica-

C it S~ S D t d _ mente para leitura e pesquisa acadêmica. A biblioteca
omo ace ar, e rs. ep~ a os, que, pas poderá armazenar até sessenta mil volumes, com

sado,s 3.05 anos ~a morte de Zumbi dos ~almares, ~ acesso fácil por meio dos camarotes de leitura. O
BraSil ainda conviva com cartas de alfOrria conced~- acervo principal será complementado por obras ra-
das aos trabal.hadores escravo.s qu~ conseg~em se ~- ras, periódicos, meios para pesquisa audiovisual,
bertar das muitas fazendas do Inten~r do no~so P~fs. centro de impressão e acesso à Internet. No hall de

Torna-se, porta,nto, Sr. Presldent,,:, Imp.eno~o entrada, um conjunto de painéis conta a história da
penallza~ c?~ o confiSCO, sem qualq~er m~e.n1zaçao Escola Naval, desde 1782, quando da criação da
ao propnetano, .essa.r:,pugnante, p~tlca ,cnml~o~a, ,a Companhia de Guardas-Marinhas, até o presente.
exemplo das dlsp.osl~oes co.nstltuclonals aphcavels O novo refeitório para aspirantes possui capaci-
às gle~as na? quais sao localizadas culturas de plan- dade para oitocentas pessoas e conta com modernas
tas pSicotrópicas. instalações de cozinha e frigorífico, estando prepara-

Além de imperativo de ordem ética e moral, o do para processar os alimentos segundo elevados
banimento do trabalho escravo é uma imposição poli- padrões de qualidade e higiene.
tico-econômica perante o mundo civilizado. Já o parque aquático é composto de três pisci-

E a vitória social sobre esse crime de le- nas aquecidas, uma olfmpica, uma pré-olfmpica e
sa-humanidade começa e passa pela Câmara dos De- uma coberta para instrução, vestiários masculino e fe-
putados, uma Casa que traz para o seu interior, para o minino e moderna cabine de controle.
interior do Poder Legislativo, a discussão dos grandes O processo de reformas procura criar a in-
problemas nacionais, corno muito bem já expressou o fra-estrutura adequada para os objetivos acadêmicos
nosso nobre e eminente Presidente Michel Temer. projetados a partir do sistema introduzido em 1979,

Na certeza de contar com o apoio dos nobres baseado na formação diversificada dos alunos. A partir
companheiros do Congresso Nacional para a aprova- daquela data, o curso de Graduação passou a contar
ção desta proposição e sua imediata sanção pelo Sr. com várias habilitações. Os aspirantes que optam pelo
Presidente da República, reitero ao Presidente desta Corpo da Armada são habilitados em eletrônica, me-
Casa a sua urgente análise e aprovação, consideran- cânica e sistemas de armas. Os fuzileiros navais esco-
do os méritos irrefutáveis da matéria, e, encerro as Ihem entre mecânica e eletrônica, e os intendentes da
minhas palavras citando Padre Manoel Bernardes: Marinha formam-se em administração de sistemas.
"Onde há escravos, há açoite; onde há açoite, há ódio; Alguns anos depois, essa metodologia foi apri-
onde há ódio, é fácil haver vingança e crimes". morada, com maior ênfase na utilização de tutorias,

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. aulas práticas e apresentações de projetos alternati-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro vos às aulas explanativas. Foram também adotadas a
pesquisa do Ibope, em Petrolina, que indica que a in- anualidade para a maioria das disciplinas e o ensino
tenção de votos para este Deputado na disputa da de (fngua inglesa durante os quatro anos letivos.
prefeitura do municfpio cresceu 33%, enquanto a do O ciclo escolar é hoje cumprido pelo aspirante
candidato favorito do PPS, Fernando Bezerra Coelho, em quatro anos, com o acréscimo de quatro perfodos
caiu 8 pontos. de verão, nos quais são desenvolvidas atividades
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complementares, tais como sobrevivência no mar e 60 reais. Sem terfeito investimento, utilizando o siste-
na selva, prática de tiro e viagens em avisos de instru- ma de usinas já existente, a Guascor passou a cobrar
ção, veleiros e navios de esquadra. 93 reais o quilowatt, num aumento abusivo e desne-

O ciclo pós-escolar é composto de três fases, cessário para o consumidor.
com duração de seis semanas, vinte semanas e seis Essas e outras denúncias mais graves, Sr. Presi-
meses, respectivamente. Essa última corresponde à dente, deverão estar sendo anunciadas esta semana
viagem de instrução no Navio-Escola Brasil. pela Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela

Ao final do ciclo, o aluno consegue diplor,nação Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia para
em ciências navais. O Segundo-Tenente tem hoje a analisar a situação das Centrais Elétricas de Rondônia
seguinte formação: - CERON, a venda da empresa para a Eletrobrás de

Corpo da Armada- habilitações em mecânica, forma esdrúxula e ~ atuação da Guascor, umas das
eletrônica e sistemas de armas, com respectivas es- P!es~ado~s de s.ervlço, que ganhou tudo sem concor-
pecializações em técnica de máquinas, técnica de re~cla e aInda atirou-se, com furo~, ao bolso do consu-
eletrônica e técnica de armamento' mldor, aumentando o valor do qUilowatt, de uma hora

, , .'., _ para outra, em mais de 50%. A CPI, presidida pelo De-
A C,orpo de FuzJlelr~s, Navals- hablhtaçoes ,e~ putado Natanael Silva, está prestando um grande servi-

mec:amca e guerra ~Ie~romca, ambos com especlah- ço ao Estado de Rondônia, na medida em que vai de-
zaçao em guerra an íbla; , , . _ nunciare tornar públicas todas as mazelas que envolve-

Corpo de Intendentes da Mannha- hablhtaçao ram e envolvem as negociações da Eletrobrás Ceron e
em administração de sistemas, com especialização Guascor. '
em técnica de administração. É fundamental, Sr. Presidente, que o Presidente

, T~ata-se, como vemos, de um conjunto de dis:i- da Eletrobrás tome medidas drásticas em relação ao
phnas Integradas de forma a alcançar uma formaçao assunto, rescindindo o contrato pernicioso com a Guas-
completa dos al~nos, que mais tarde irão compor os cor e determinando a volta do sistema anterior, que fun-
quadros da Mannha. cionava melhor do que o atual e custava muito mais ba-

A reformulação acadêmica e a modernização rato para o consumidor. A revisão do contrato com a Gu-
das instalações estão obtendo grande êxito graças ao ascor e o fim das irregularidades cometidas quando da
apoio incondicional do Presidente Fernando Hemi- assinatura do contrato- ilegal, pois foi feito sem a ne-
que Cardoso àquele Centro de Formação e Especiali- cessária concorrência pública - são vitais para que a
zação, que cada vez mais tem sido motivo de orgulho transparência volte a nortearos serviços de distribuição
para nós, brasileiros. de energia elétrica no Estado de Rondônia. Da mesma

A Marinha está de parabéns! forma, a imediata volta do valor do quilowatt a 60 reais
Obrigado, cobrados do co~sumidor _deve ser a pri?ridade número
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB _ RO. Pro- u_m d.a ~I,etr~bras, que ,nao pode permitir um aumento
. eg 't d' ) S P 'd t S,.81l tao SignificatiVO das tanfas sem que nenhuma melhoranuncla o s uln e Iscurso. - r. resl en e 1- e " . -" tenha ocomdo nos serviços prestados. A morahzaçao e

Srs. Deputados, temos que voltar, nesta tnb.una, a um a transparência deste setor, tão importante para Rondô-
assunto ~ue nos v:m preocupando há mUIto tempo, nia, devem ter da Eletrobrás toda a atenção, principal-
em rel,açao à a!ua?ao da Eletrobrás e suas empr:s~s mente depois que todas as denúncias da CPI da as-
aSSOCiadas, pnnclpalmente no Estado de Rondoma. blé' I 'I f d t d h h .
Há tempos havíamos denunciado um verdadeiro sem

t
I~bel.gls a Iva o es a o c egarem ao con eCI-

h b I d 'd d . I' men o pu ICO.ac aque ao o so os consumi ores e energia e e- "
trica em nosso estado quando a Eletrobrás assinou Era o que tinha a dIzer.
contrato com a empr~sa espanhola Guascor, sem Muito obrigado.
concorrência pública, para a distribuição de energia O SR. WELLlNGTON DIAS (PT- PI. Sem revi-
elétrica em Rondônia, rompendo contratos antigos são do orador.) - Sr. Presidente, estou encaminhando
com empresas locais, sem mais nem menos. Além à Mesa emenda supressiva ao art. 627-A da Medida
dos enormes prejuízos causados ao estado, porque Provisória nQ 1.952-20, de 2000, a fim de evitar que se
causou grande desemprego, na medida em que a Gu- torne perigoso mecanismo àqueles que pretendem
ascor optou por trazer seus técnicos de fora, não ab- infringir a legislação trabalhista.
sorvendo a mão-de-obra local, a questão tornou-se Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, nesta quar-
mais complexa quando se sabe que antes da Guas- ta-feira, em Teresina, Capital do Estado do Piauí, o Dire-
cor, o quilowatt consumido era cobrado na faixa dos tor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra
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as Secas - DNOCS, Dr. Celso Veiga, reúne-se com re- ções de vida e de produção necessários ao desenvol-
presentantes do Instituto Nacional de Colonização e vimento daquela região.
Reforma Agrária - INCRA e outras autoridades para Todo o Piauí espera que nesta reunião de hoje,
tratar de solução para o conflito que eu trouxe ao conhe- marcada para agora à tarde, os representantes do lnera
cimento desta Casa: o Projeto Lagoa do Piauí, localiza- e do Dnocs, juntamente com as partes interessadas,
do na cidade de Luzilândia, região norte do estado, dis- possam chegar à celebração de um convênio e que te-
tante cerca de 250 quilômetros da Capital. Esperamos nhamos ali, naquele momento, o anuncio de um projeto
que na tarde de hoje tenhamos condições de ter uma que possa atenderàs duas partes, beneficiando os anti-
solução definitiva para este conflito de trabalhadores, gos colonos e os trabalhadores rurais sem terra que de-
uns vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Rura- sejam apenas transformar aquela região de Luzilândia
is Sem Terra - MST e outros colonos da região, portan- num grande pólo de desenvolvimento, com plantação
to, trabalhador versus trabalhador. de arroz, milho, feijão, criação de peixes, fruticultura irri-

E por culpa de quem está acontecendo este gada, criação de animais, enfim, as condições necessá-
conflito? Do Governo Federal. Nós temos ali, no proje- rias de produção dealimentos para o Piauí e para o Sra-
to Lagoa do Piauí, uma área que estava destinada à sil.lmportante ressaltar que esta área fica localizada às
implantação de um projeto de irrigação do Dnocs, margens do rio Parnaíba.
com cerca de 6.311 hectares, e que estava pratica- É isto, Sr. Presidente, o que desejamos, e ficamos
mente abandonada. daqui torcendo por um bom sinal para este conflito.

Os antigos colonos, muitos deles sequer moran- Muito obrigado.
do no assentamento, usavam estas terras para a cria- OSR. MURllO DOMINGOS (PTS - MT. Pronun-
ção de animais, e justificam tal fato pelo abandono a cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
que ficaram por parte do Governo Federal. Deputados, ocupo mais uma vez esta tribuna para

Importante registrar nesta Casa, Sr. Presidente, alertar sobre um problema que atualmente vem preo-
uma reclamação alegada pelos colonos, de que, por cupando a maioria dos países e em particular a Améri-
muitas vezes, mesmo estando o projeto abandonado, ca Latina. A concentração de renda e riqueza.
eram cobradas taxas, uma espécie de mensalidade, A situação da concentração de renda e riqueza no
por funcionários do Dnocs. Dizem eles que eram obri- Brasil é preocupante, se considerarmos que o exército
gados a pagar tais taxas sob pena de perderem o di- de pobres - sem casa, comida, escola para os filhos,
reito de permanecer utilizando aquela área. saúde e sem recursos mínimos para a sobrevivência -

Isso é muito grave, Srs. Deputados, uma vez compõe uma população igual a de países como a Fran-
que as partes denunciantes alegam desconfiança de ça e equivale a duas vezes a da Argentina.
que este dinheiro sequer entrava nos cofres públicos Há quarenta anos, eram 30 milhões e moravam
ou mesmo nas contas do Dnocs. ~ preciso uma inves- no campo. Há trinta, eram 45 milhões, apareceram
tigação séria acerca desta denúncia para saber a ve- nas cidades e foram ocupando as favelas e a periferia.
racidade destas informações e, se confirmado, a apli- Há 20, começaram a chegar às ruas, transformando
cação das penalidades cabíveis. os grandes centros num território de excluídos.

Conforme relatei nesta tribuna no início da se- Fruto inevitável da selvageria social, o pobre
mana, esse conflito ficou mais acirrado pela falta do está brigando contra o pobre. Mesmo sem recorrer às
cumprimento de um acordo que foi firmado no dia 28 estatísticas, ficou fácil descobri-los, já que viraram
de janeiro de 1999. Tivemos momentos de muita ten- prato principal no cardápio da mídia.
são, com riscos de mortes naquela área. De uma lado O Presidente do Congresso Nacional, Senador
estavam 300 famílias de assentados que reivindica- Antonio Carlos Magalhães, mostrou esse cardápio ao
vam o direito de plantar e, do outro, cerca de 300 colo- propor emenda constitucional criando o Fundo de
nos que pleiteavam o direito de usar a área para a cri- Combate e Erradicação da Pobreza para a execução
ação de animais. nos exercícios de 2000 e 2001. Os recursos seriam

Pelo acordo firmado, o Dnocs se comprometeu usados em ações suplementares de nutrição, habita-
a repassar 45% das terras para o Incra, e este realiza- ção, saúde, renda familiar e outros programas volta-
ria um assentamento, nos moldes dos implantados dos para a melhoria da qualidade de vida da popula-
em reforma agrária, com a destinação de recursos ção. Em documento entregue ao Secretário-Geral da
para habitação, energia elétrica e saneamento. É ne- Organização das Nações Unidas, Koffi Anan, pedindo
cessário também viabilizar a construção de escola, apoio à sua proposta, o Senador explicou que o fun-
unidade de saúde, enfim, melhorias, dando as condi- do, composto por vários impostos já existentes, deve
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somar cerca de 4 bilhões de reais por ano, dinheiro pontos percentuais acima do padrão internacional cor-
administrado por um conselho neutro, sem a partici- respondente a países com nível de renda per capita si-
pação do Governo ou de organizações partidárias. milar ao seu. Esse índice reforça a tese de que a princi-

O Senador baiano, que propôs também, com pai causa da pobreza é a péssima distribuição de re-
grande repercussão, a utilização de uma parcela da cursos e não a sua escassez.
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan- Acredito no trabalho desenvolvido pelos pesqui-
ceira no combate à miséria, disse em Nova Iorque sadores Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henrique e
que mesmo aplicando 21 % do PIB em programas so- Rosane Mendonça, quando constataram que a forma
ciais, o Brasil não tem conseguido retirar da pobreza mais adequada para combater a pobreza é a combi-
cerca de 25% de sua população, nem diminuído a ele- nação de políticas estruturais com resultados dura-
vada concentração de renda do País, isto porque, por douros, de longo prazo, com políticas compensatória
motivos já identificados, os miseráveis não vêem nem, de resultados imediatos.
a cor do dinheiro. As políticas estruturais, explicam os especialis-

Ratificando esta afirmativa, o Ministro da Fazen- tas, visam a repartir a renda, garantindo aos indivíduos
da, Pedro Malan, reconhece que uma parte desses mais pobres a posse de um volume suficiente de capi-
21 % do PIB gastos na área social - "é o maior gasto tal ou de terra. Nesta categoria estão as políticas de re-
social da América Latina"- não chega aos verdadeiros forma agrária, crédito de pequenos empresários e, so-
pobres do País. "É apropriada pelos não pobres. Isso bretudo, aprimoramento do sistema educacional.
na previdência, na educação e na saúde"-desabafou. Duradouras, elas se constituem num investi-

O pesquisador Ricardo Henrique revela, porém, mento de elevada taxa de retorno social.
que embora se)~ camp~ão de desiguald~de, o País As compensatórias buscam corrigir as desigual-
melhorou nos ultlmos, vl~te anos quanto a posse de dades, por meio da transferência monetária ou de be-
~ens de c~ns~mo dura~e~ (apar~lho.s de,teve, gelade- nefícios para atingir os grupos carentes da população.
Ira, aut~movels) e ~ondlço.es habitacionais, ?ese~han- O Programa de Renda Mínima, o abono salarial e o
do, aSSim, um perfil pareCido co~ o dos palses ncos. seguro-desemprego são exemplos dessas políticas,

Esse st~tus, no e~t~nto, ~ao pode ser ~o~~mo- cuja vantagem é a transparência na sua mecânica
rado com mUito foguetono, pOIS, em sua traJetona, o distributiva imediata. A desvantagem, segundo os
País passou pela ditadura militar, nos anos 70, viveu a técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
abertura, experimentou governos democráticos e pla- da -IPEA é não apresentarem uma solução duradou-
nos de estabilização econômica, mas ,a d,:sigualdade ra para a pobreza, jogando nas costas do Estado a
continuou estável, com pequenas vanaçoes. responsabilidade do pagamento dessa dívida social.
, De 1977 a 1997,. esta anomalia permaneceu As políticas de preço (salário mínimo, isenção
Inalterada. Os 40% mais pobres nu~ca ,chegaram a de impostos para produtos alimentares básicos e cré-
ter 10% da renda, enquanto os mais ncos se~pre dito subsidiado para pequenos agricultores), analisa-
mantiveram os 50% da renda - observa o pes~U1sa- das pelos pesquisadores do Ipea, podem equilibrar a
dor, lembrando que no Cr~zado.a p.ob~~za .OSCI!~U e economia.
após o Real sofreu red,uçao mais ~lg~lflcatlva, sem Apesar de a aplicação de um salário mínimo re-
alterar, contudo, ? deSigualdade, .Indlcad~r que ne- duzir os desequilíbrios sociais, sabemos que uma má
nhum goyern~ a~e a~,ora conseguIu redUZir para tor- escolha do nível desse mesmo salário pode acarretar
nar o Pais mais.Justo .. ,umamaior desigualdade e pobreza do que no caso Ii-

O economista Reinaldo Gonçalves acredita, po- mite da não-aplicação do salário mínimo.
rém, que ~m 98/9? ~~ta des~roporção deve ter ~u- De todas as políticas administradas, aquela que

~~~~e:~ a:~d~ ~:s, U~~:~:I~~~~ ai~~:~~c:~s;~: possui m~ior tr~dição ,e, con:i~uidad~, no combate à
, I P g, qd de renda ma'ls ba'lxa" pobreza ainda e a salarlo mmlmo, utilizado de formamelro ugar as cama as . , , d

' , -" b d" corrente em praticamente todos OS palses do mun o."Há palses que sao Iguais e po res, eSlguals e " " ,
pobres ou iguais e ricos. O Brasil é relativamente rico _O salano mmlmo reproduz uma forma de Int~r-
e muito desigual. Cuba é igual e não tem miseráveis, ve.nç~o no me~cado de trabalho e ,tem como funçao
mas é mais pobre do que o Brasil que, por sua vez, pnnclpal redUZir a pobreza e a deSigualdade.
tem menos igualdade que Honduras, onde existe um O programa Bolsa-~~cola, do eX-G~~ernador
número maiorde pobres", exemplifica. Segundo ele, a Cristovam Buarque, claSSificado como pohtlca. com-
proporção de pobres no Brasil encontra-se em 21.9 pensatória, alcançou grande sucesso por ter vlslum-
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brado também resultados a médio e longo prazo. Pa- O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pronuncia o
ga-se um salário mínimo mensal a cada família para seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. De-
que seus filhos estudem, no lugar de trabalhar, mas putados, vem-se tornando cada vez mais dramáti-
exige-se uma efetiva e permanente seleção dos be- ca a situação daqueles mutuários do Sistema Finan-
neficiados. ceiro de Habitação que contrataram financiamento

A renda mensal paga aos pais para desempe- sem a proteção do Fundo de Compensação de Varia-
nharem as funções de guardiões da educação dos fi- ções Salariais, o FCVS.
lhos re,presenta um emprego social que vem sendo No ano passado encaminhei indicação ao Mi-
defendido por governos europeus, como o da França. nistério da Fazenda sugerindo a revisão desses finan-

Para todos os 4 milhões de crianças que traba- ciamentos, mas até agora não obtive qualquer res-
'ham no Brasil, uma Bolsa-Escola média de meio sa- posta.
lário mínimo, ~8,00 reais por mê.s, custari~ 1,3 bilhão Sei que esta Casa, que nunca se furtou às suas
por ano, conslderan,~o uma média de 2,5 filhos na es- responsabilidades, preocupada com a questão e vi-
cola para c?da famlha. É um valor que o Banco Cen- sando a solucioná-Ia, tem já constituído, na Comissão
trai do Bra~11 gastou para salvar ~m ~os men~res b~n- de Finanças e Tributação, um grupo de trabalho que,
co~ do pais durante a des~alonzaça~ cambiai de la- além de Parlamentares e consultores legislativos, é
n~/r9 deste a~o. Esse eqUivale ao 0,1 *' do POB (9~0 também integrado por representantes do Poder Exe-
bJlhoes de,re?ls) e m?n?s de 0,5 Yo do total da receita cutivo e de agentes financeiros públicos e privados.
do setor pu~hco brasllel~o. " Entendo, Sr, Presidente, que, em função da sua rele-

Para Rlcar~o Hennque o Pais preCisa de progra- vância social, todos nós, desta Casa, devemos empe-
m~s bem focahzad~~, como os _do eX-Governad~r nhar-nos para que seja encontrada uma solução para
Cnsto~~m Bu~rque. E uma questao de r?e~genhana os financiamentos desses mutuários.
da polltlca SOCial para que os pobres, aSSimilem e res- "
pondam ao que está sendo oferecido para livrá-los da Como se ,sabe: deste 1986, aCI.ma de determ~-
miséria", completa o pesquisador. n?~o valor de finanCiamento, e a ~artlr?e 1993, def~-

A crise do modelo neoliberal avança em todo o mtl~amente, nen~um contrato.de flna.nclamento habl-
mundo e já não pode ser desconhecida ou negada tac~onal, no âmbito do S~H, fOI form~lIzado com a pro-
até mesmo por muitos dos seus mais intransigentes teçao do fCV8, que q~lta eventuaiS saldos devedo-
seguidores. Mesmo nos Estados Unidos, as vozes res remanescentes ao final do ~razo contratual.
que questionam a validade do sistema se multiplicam. Dessa forma, cabe, a partir daquelas datas, aos

As revelações sobre os crescentes contingentes próprios mutuários pagarem os s?ldos.devedores re-
da população afundando na pobreza ou excluídos dos ma~esce~tes mediante novos ~lnanclamentos que
índices de riqueza e prosperidade que avaliados em serao obngados a c~ntratar ~o final de seus C?~tra-
cerca de 20% da população, já não podem ser contes- tos, por novo pra~o nao supenor à metade do onglnal-
tadas. Alguns analistas independentes já falam de um mente estabeleCido.
impasse na economia norte-americana e os mais pes- Atualmente, e ainda no curso do prazo inicial de
simistas vaticinam que chegou ao ápice à era da rique- seus contratos, os mutuários vinculados ao PES vêm
za e começa um longo mas inevitável declínio. tendo suas prestações reajustadas na mesma pro-

No momento em que o Diretor-Gerente do FMI, porção e freqüência dos aumentos de seus salários,
Michel Camdessus, reconhece que é preciso ouvir o enquanto os respectivos saldos devedores o são
grito dos pobres e humanizar a globalização, pode-se mensalmente, com base na Taxa Referencial- TA.
concluir que realmente o modelo liberal está à deriva. Com a ausência de uma política salarial que re-

Na Brasil é premente que se saia da retórica e ponha obrigatoriamente a inflação e prevalecendo
se passe à prática, para que a crônica situação de hoje a livre negociação, obviamente, os saldos deve-
concentração de renda e riqueza seja amenizada. dores tenderão a crescer desproporcionalmente ao

É necessário que o atual modelo neoliberal pra- crescimento das prestações. Isto porque estariam
ticado em nosso País seja reavaliado, pelo Governo e sendo eles corrigidos pela TR, que, pela sua própria
pelo Congresso, na tentativa de evitar que venham a concepção, reflete os juros praticados em nossa eco-
acontecer conflitos sociais de natureza tão grave nomia. E, esses juros, ressalte-se, em especial a par-
como os que se tem noticiado em países europeus, tir do Plano Real, alcançaram patamares bastante
asiáticos, africanos e já repercutindo nas Américas. elevados, com reflexos diretos nos saldos devedores

Era o que tinha a dizer. dos empréstimos habitacionais.
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Em síntese, a perdurar esta situação ou não ha- seu jeito simples e alegre, conquistando amizades,
vendo uma reversão dessa tendência, a grande maio- amigos espalhados pelo mundo afora.
ri~ dos mutuários,. n~ final d~ seus contratos, poderá Lembro-me de Leopoldo técnico, consultor, ad-
v~ a perder? seu Im~vel, apos terem pago ~s prest~- vogado, mas também como o grande intérprete e can-
çoes por qUlnz~ ou vinte anos, por absolu~ mca~acl- tor que abrilhantou os grandes festivais realizados ao
dade de assumir o saldo devedor, que, entao, s.era re- longo de 30 anos da Califórnia da canção nativa da
manescente. Isto poderá acontecer, Sr. Preslde~~e, minha cidade, Uruguaiana, considerada a capital dos
Sras. e Srs. Deputados, pela falta da renda familiar festivais nativistas.
necessária ou também, entre outros motivos, pelo de- Entre tantas rt" - I b d. d" , . pa IClpaçoes, em ro-me as can-
sJnteresse o propno mutuano, uma vez que o saldo -' t t d I "G dA' t
devedor poderá ter alcançado um valor bem acima do çoe~ I~ erpre a as PO! e e como: au encl~ se e
valor de mercado do imóvel na época já com bastan- luas, Sabe moço, nao podemos ~e entrega ~ros
te tem o de uso. " home", ''Veterano" e outras: co~q~lstando. pratica-

p . . . . mente, ao longo de sua carreira, vanos prêmios como
Durante o p~~zo 1~lclal do seu contrato, ~vlden- A Música mais Popular e a Calhandra de Ouro, prê-

temente, o.mut~ano nao estará sendo pressionado mio máximo da Califórnia.
por essa sltuaçao, uma vez que, como observado, .
neste período lhe será assegurado o reajuste de sua .Sr. PreSidente, Sr!! e Srs. De~utados, Leopoldo
prestação de acordo com o do seu salário. Exemplifi- Rassl~r !alec~u de,câncer generalizado, aos 63 aos,
caríamos com a situação dos mutuários dos SFH que neste ultimo dla~, as 4h.da mad~ugad~. ~asado ?uas
são funcionários públicos: seus saldos devedores vezes com Beatnz e Tatlane, del~a dOIs filhos, Plerre,
continuam sendo corrigidos, mas suas prestações em Porto Alegre, e Rasnus, na Dinamarca.
não, uma vez que essa categoria não vem recebendo Encerro esta homenagem dizendo que Leopoldo
aumento desde janeiro de 1995. continuará sempre vivo na lembrança dos gaúchos,

Óbvio que essa situação não interessa à nin- pela rica história que deixou. Como diz Antonio Augus-
guém. Nem aos mutuários, nem aos agentes financei- to Fagundes: "Leopoldo Rassier, o maior romântico do
ros e, muito menos, ao Governo, que, inexoravelmen- gauchismo, ícone e efígie da Califórnia tanto como Q

te, será chamado, no final, a intervir, para apresentar grande César Passarinho, Macho de Calhandra". Leo~
uma solução para esse problema social, hoje apenas poldo alçou ontem o derradeiro vôo rumo ao infinito. O
sinalizado, mas que será, sem dúvida, de grandes maldito caranguejo da morte, de um ano para cá, vinha
proporções. conquistando pedaço a pedaço, palmo a palmo, o terri-

Por isso, providências têm que ser tomadas no tório conflagrado de seu corpo.
sentido de que os financiamentos do Sistema Finan- O SR. IRIS SIMÕES (PTB - PRo Pronuncia o se-
ceiro de Habitação concedidos a partir de 1986 pos- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!!! e Srs. Deputados,
sam ser revistos objetivando a adequação dos saldos como membro titular da CPI dos Medicamentos e, antes
devedores ao valor de mercado das respectivas uni- de tudo, como cidadão brasileiro, estou estarrecido e
dades habitacionais. profundamente chocado com os rumos que tem toma..

Trata-se de justa reivindicação que, porcerto, irá do a indústria farmacêutica. Recentemente ouvimos o
tranqüilizar milhares de famílias brasileiras. depoimento do Sr. Aparecido Bueno Camargo, Presj..

Muito obrigado. dente da Associação Brasileira das Redes de Farmácia
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pronuncia o se- - ABRAFARMA. Em tom de cinismo, S. Sla nos informo!-,

guinte discurso.) - Sr. Presidente, srS e Srs. Deputados, sobre os remédios B.O., que, traduzindo para o bom
venho a esta tribuna para homenagear um dos maiores português, significa "bons para otários", além de outro$
intérpretes da música nativista de meu estado. Músico, temos utilizados, diríamos, no jargão farmacêutico, im-
advogado, servidor público, com que tive a honra de plementando no País a política da empurroterapia. Polí-
conviver durante os dois mandatos que exerci na tica essa, Srs. Deputados, em que o farmacêutico "em~

Assembléia Legislativa, Leopoldo Rassier, nascido e purra" para o cidadão brasileiro, geralmente sem assis-
criado no interior, no Município de Pelotas, é um homem tência médica adequada, remédios inócuos e desne..
que cultiva as tradições, sempre participando de muitos cessários, colocando em risco a sua saúde.
eventos tradicionalistas, entre estes a I Cavalgada da Buscando esclarecer melhor essa situação,
Paz. apresentei hoje à Presidência da CPI dos Medica-

Leopoldo Rassier é também um homem das li- mentos requerimento de convocação do Sr. Apareci-
das campeiras, pois administrava sua fazenda, com do Bueno Camargo, para que esclareça a toda a po-
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pulação brasileira os bastidores dessa política injusta des e inaugurou dez novas escolas. A nova visão so-
e maléfica para a população mais carente. bre a evolução do ensino, também, possibilita à clas-

Acredito que com o desenrolar dos trabalhos da se estudantil a garantia de merenda escolar de quali-
CPI e a efetiva implementação dos genéricos, que dade e de pontualidade do transporte. A par dessas
como está previsto reduzirá em 40% os preços dos ações, foram reformadas e equipadas 74 escolas.
medicamentos, a população brasileira, principalmen- Nunca, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
te a mais carente, terá muito a ganhar. se construiu tanto em tão pouco tempo. São obras

Era o que tinha a dizer. que promovem o desenvolvimento do município, tais
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Pronun- como as reformas de unidades escolares, prédios pú-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<!! e Srs. De- blicos, implantação de energia, construção de estra-
putados, ao lado do Prefeito Stênio Rios, do povo e de- das e restauração de praças. Outros projetos, materi-
mais lideranças locais, participei, no último fim de sema- alizados pela Administração de Itarema, devem ser
na, das comemorações alusivas ao 152 aniversário de enumerados em razão de sua importância para a co-
emancipação política do Município de Itarema, no Esta- munidade: construção de mais 120 quilômetros de
do do Ceará. estrada; implantação de 280 quilômetros de redes de

Uma multidão, calculada em aproximadamente eletrificação; construção de cinco quadras de espor-
10 mil pessoas, na sua grande maioria formada de jo- tes;. construção da Pra~a do Ca~oeiro; e~ificação de
vens, reuniu-se no último sábado para o início das co- abngos para passageIros e pavlmentaçao em 98%
memorações atinentes aos 15 anos de emancipação das ruas da cidade.
política de Itarema. Números artísticos marcaram as Graças ao apoio do GovernadorTasso Jereissa-
primeiras festividades realizadas na Praça Pedra ti, Itarema será atendida, com a pavimentação asfálti-
Cheirosa. ca e construção da estrada ligando o município à ci-

O Município de Itarema, localizado na região do dade de Acaraú, numa extensão de 24 quilômetros.
Baixo Acaraú, é hoje um importante pólo de desenvol- Ressalte-se, ainda, que na atual gestão, Itarema foi
vimento, a partir da protrcua administração do Prefei- contemplada com a construção e pavimentação as-
to Stênio Rios. As ações empreendidas têm como fáltica da estrada Itarema-Nascente, fortalecendo a
meta principal criar novas opções para o progresso economia local pela facilidade de acesso às duas 10-
municipal, o que motiva expectativas favoráveis ao calidades.
bem-estar da população. No campo da ação social, significativos avanços

Inúmeras são as realizações da atual adminis- foram alcançados, tais como a edificação de vinte ca-
tração municipal. Pode-se ressaltar o conjunto de sas populares e construção de 500 banheiros. A Pre-
ações desenvolvido no campo da saúde que permite feitura mantém 26 creches com 1.031 crianças, que
um melhor atendimento médico à população: duas recebem duas alimentações, assistência pedagógica
novas ambulâncias foram adquiridas, o quadro médi- e recreativa. Além das crianças, 250 idosos recebem
co foi ampliado e duas equipes do Programa Saúde assistência integral da Secretaria e uma vez por se-
da Família foram implantadas, além da construção de mana participam de atividades de lazer e passeios. A
novos postos de saúde com abrangência de populo- Secretária e Primeira-Dama, Clara Linda Rios,
sos distritos. Graças à ação da Secretaria de Saúde, vem-se constituindo em umas das mais eficientes co-
o Hospital Natércia Rios funciona regularmente, in- laboradoras da atual administração, principalmente
clusive com plantão de 24 horas. O moderno estabe- no oferecimento de cursos profissionalizantes à ju-
lecimento hospitalar conta com 25 leitos e o quadro ventude, bem como na doação de documentos, per-
de agentes de saúde foi ampliado com a contratação manentedistribuição de medicamentos ecestas básicas.
de mais 23 servidores. Merece igual realce a contrata· Os desportistas do município também foram
ção de novos agentes de combate a endemias e ao contemplados com a inauguração de um moderno es-
dengue; a construção de um necrotério e do laborató- tádio de futebol, que se constitui numa nova e impor-
rio de análises clínicas. tante opção de lazer, especialmente para a juventude

No setor educacional, a Prefeitura vem promo- que agora pode ampliar a expansão do esporte em
vendo uma revisão crítica do ensino e trabalha para Itarema.
solucionar os problemas apontados pelos profissio- Este é o registro que deixo anotado nos Anais
nais da área. Em três anos de gestão, o Prefeito Stê· desta Casa, numa justa homenagem ao povo e ao
nio Rios conseguiu colocar 97% das crianças entre 7 Prefeito de Itarema, cuja administração é modelo no
e 14 anos na sala de aula, universalizou duas faculda- Estado do Ceará.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. De
putados, a questão dos preços dos remédios têm
de ser tratada considerando-se o medicamento como
produto essencial à vida, e não objeto de uso dispen
sável ou opcional. É, sem dúvida, uma responsabili
dade social prioritária, que deve ser atacada pelo Go
verno com todas as armas possíveis.

É visível que se configura uma ação cartelizada
no País e que o Brasil não pode ser refém desses la
boratórios. O Governo deve intervir neste mercado,
usando todos os limites, dentro da economia de mer
cado, para desfazer os cartéis. É incrível a passivida
de das autoridades ante a ostensiva sabotagem à lei
dos genéricos.

Não vejo nenhuma outra prioridade mais impor
tante para que o Governo não utilize os instrumentos
a seu alcance a fim de estimular outras empresas a
competirem e desfazer o oligopólio de empresas que
- estas sim - não respeitam as leis do mercado.

Vejo, pelo menos, sem arranhar a economia de
mercado, três medidas que já deveriam ter sido ado
tadas há muito tempo: financiamentos oficiais a em
presas nacionais que se disponham a produzir os ge
néricos; incentivos à implantação no País de outras
indústrias farmacêuticas do exterior, no contexto de
compromissos com a função social desta atividade;
isenção fiscal total para a produção de genéricos.

A denúncia do presidente do Sindicato das Far
mácias não pode cair no vazio. Se for verdade, tra
ta-se de um crime de relevância tão grande quanto o
tráfico de drogas. Se não for verdade, deverá ser co
brada uma retratação ou retificação.

O que já sabemos que é verdade é a alta escan
dalosa dos preços, acima da inflação e à custa de
consumidores obrigatórios.

A vulnerabilidade dos consumidores de remédi
os de uso obrigatório, em face da alta fulminante dos
preços, configura uma situação em que a proteção
governamental é um dever social irrecusável.

Como cumprir esse dever, pagando ao cartel
esse preço exorbitante ou discutindo-o à luz das cau
sas e das ilegalidades e promovendo a desmontagem
do cartel?

É claro que a parte mais fraca dessa equação 
,o pobre doente dependente do remédio - não tem
possibilidades de discutir essa questão com o balco
nista ou o dono da farmácia. Fica aí claramente confi
gurada a responsabilidade social do Governo.

Nenhuma outra opção para os financiamentos
do BNDES terá maior justificativa do que o estímulo à
competição no mercado de remédios. Nenhuma re
núncia fiscal terá maior justificativa senão a atração
de investimentos na indústria farmacêutica de labora
tórios no exterior, que são competidores dos que es
tão aqui desrespeitando as leis do mercado.

Nenhuma isenção de imposto será mais justifica
da que o incentivo àprodução de medicamento genérico.

A responsabilidade, no entanto, não cabe so
mente ao Governo. O dever social das entidades mé
dicas é indispensável neste momento, quando a deci
são governamental precisa ser forte e rápida. É im
portante que a ação governamental neste episódio
seja debatida com as entidades médicas para que
conte com o seu apoio.

O Poder Legislativo está dando sua contribuição
por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, que
deve apurar até o fim as irregularidades que vêm sen
do apontadas. É mais um destaque do Legislativo à
revolução da cidadania que o Brasil está vivendo.

Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr/!'! e Srs. Deputados,
amanhã o PT comemora 20 anos em prol de um mundo
melhor, de um Brasil para todos os brasileiros. E,
como um dia lembrou nossa companheira Dorcelina:
"Somos um partido militante e, por isso, constituímos
o coração do PT. A nossa militância, com emoção,
garra, criatividade e otimismo, tem feito pulsar forte
nosso sangue revolucionário, nos ajudando a efetivar
as mudanças necessárias que nossa comunidade
tanto almeja!"

Muitas foram as dificuldades que tivemos ao
longo dos anos, mas o esforço coletivo fez com que
nossa luta, nosso envolvimento nos movimentos po
pulares e nossas ações com o povo nas ruas gritando
sua indignação, pintando a cara e dando um basta às
máfias e às corrupções no serviço público, nos colo
casse em vários momentos como opção de governo
para o povo que luta, que sonha, que acredita que
existe mulheres e homens sérios, capazes de mudan
ças radicais em nosso País.

Nesses 20 anos cometemos erros, e sempre os
admitimos publicamente, e também muitos acertos
com nossas bandeiras de luta, como: reforma agrária;
defesa das empresas estatais; ensino público e gratu
ito em todos os níveis; emprego e salário justos, den
tre tantas outras que permanecem com suas chamas
acesas.

Se estamos juntos é porque comungamos das
mesmas idéias, sentimos indignação com as injusti-
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ças ocorridas contra nosso povo. Se estamos na membro da Academia Goiana de Letras e da Acade-
mesma luta é porque formamos um elo, uma família mia Brasileira das Ciências da Administração.
que luta unida pela ética, pela justiça e pela igualdade. O Prof. Benedicto Silva foi também diretor da Di-

Somos um partido militante e, por isso, constitu- visão de Finanças Públicas da Organização das Na-
ímos o coração do PT, com militância, emoção, garra, ções Unidas - ONU e tradutor de várias obras de Pe-
criatividade, otimismo e esperança, que têm nos aju- dro Amato sobre administração pública, entre elas
dado a efetivar as mudanças necessárias que o povo "Introdução à Administração Pública" e "Introdução à
almeja. Teoria Geral da Administração, Orçamento e Planeja-

Em 20 anos de luta o PT tem comprovado que é mento". De outro lado, destacou-se ainda como um
possível governar para todo o conjunto da sociedade, d?s té~ni~os do Departament~ Administr~tivo do.Ser-
priorizando os excluídos e respeitando os pensamen- ViÇO Publico - DAS~, te~d~ sido dos mais pr6xlmos
tos e as lutas das minorias. Exemplo disso é o modo c~lab_oradores de.LUlz Slmo~~ Lopes, quando de sua
petista de governar com ética, transparência e parti- cnaçao pelo Presidente Getulio Vargas.
cipação popular, como na Prefeitura de Belém, com De sua autoria é o livro intitulado "A Era do
nosso companheiro Edmilson Rodrigues, no Governo Administrador Profissional", que se constituiu numa
de Porto Alegre, com Olívio Dutra, em Mato Grosso, espécie de breviário para quantos têm a responsabili-
com Zeca do PT, e em tantos outros lugares que aca- dade de conduzir e orientar qualquer conglomerado
lentam a realidade de um sonho da justiça social e da empresarial. Outro livro por ele escrito, sob o título
democracia. Um sonho capaz de mover o coração e a "Vocabulário Administrativo", mereceu ser imediata-
cabeça de centenas de milhares de pessoas que parti- mente traduzido para o espanhol e o inglês tal a sua
cipam diretamente desse trabalho. E de milhões que utilidade e a sua originalidade, assim como o caráter
apóiam e votam no PT. pois confiam na atuação do versátil de sua explicitação acadêmica. Do mesmo
partido, nos movimentos~ no rTK:ldo petista de !PJ8I'- modo, pela sua alta qualificação técnica, insere-se
nar e no cJesen'llenho dos petistas no Parlamento. em noss~ bibliografia de ~dminist~~çã~ científica o Ii-

Todos hoje, petistas de coração e ideais, esta- vro ;eona ~eraldo PlaneJamento, e?ltado pela Fun-
mos de parabéns por nossa coragem e nossa ousa- daçao Getulio. Vargas. É um verdadeiro manu~1 para
. . os que se dedIcam ao assunto em todos os palses do

dia e,m sonhar e buscar um mundo Justo para nosso hemisfério sul. Uma das biografias de José Leopoldo
povo. . . Bulhões Jardim, Ministro da Fazenda em dois gover-

Era que tinha a dizer. nos republicanos, tem a sua chancela.
.O SR. L~IZ BI:rrENCOURT (PM~B - GO. Pro- Em 1942, compondo uma comissão de ge6gra-

nuncla o seguinte dlscu~so.) - Sr. PreSI?e~te, Sri\s e fos, estatísticos, historiadores, soci610gos e educado-
Srs. D~putados, c~m mUito pes~r, venho a !nbuna para res, o Prof. Benedicto Silva foi um dos organizadores
comumcar o faleCimento, no RIO de Janeiro, do Prof. dos atos oficiais destinados a incluir oficialmente a ci-
Benedicto Silva, goiano de Campo Formoso, um dos dade de Goiânia na carta geográfica e política do Bra-
organizadores da Fundação Getúlio Vargas e um dos si!. Com efeito, o êxito das solenidades relativas ao
mais competentes cientistas da administração pública Batismo Cultural de Goiânia muito se deve ao seu es-
brasileira. Aos 95 anos de idade, ainda lúcido e em ple- pirito de harmonia e conciliação, diplomaticamente
na atividade cultural, foi ele vitimado por um fulminante agindo com eficiência em todos os setores da com-
infarto do miocárdio, quando se encontrava em sua bi- plexa tarefa que assumiu na coordenação geral do
blioteca particular coligindo notas biográficas e apon- notável acontecimento cívico.
tamentos diários para um livro de mem6rias. Coube-lhe a redação de alguns dos mais impor-

Goiano amoroso do berço natal, pois nascido na tantas discursos pronunciados à época por eminen-
antiga cidade de Campo Formoso, hoje denominada tes personalidades de nosso mundo político e cultu-
Orizona, esse homem de primoroso talento era Ba- ral. Homem erudito, de vastos conhecimentos em to-
charel em Administração pela American University de das as áreas do pensamento, conhecia como nin-
Washington, onde se diplomou em 1939. Durante guém os episódios históricos mais salientes da hist6-
quase três décadas dirigiu o Instituto de Documenta- ria de Goiás e jamais se recusou a participar de qual-
ção da Fundação Getúlio Vargas, foi redator efetivo quer evento cujo objetivo primordial estivesse centra-
do correio da Organização das Nações Unidades do na exaltação e no amor à terra natal. Durante a sua
para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO e as- vida, preso às origens, jamais esqueceu o seu burgo
sessor do Ministério da Viação e Obras Públicas. Era e orgulhava-se de ter nascido em Campo Formoso,
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que visitava freqüentemente para recordar os anos comunicação da morte desse eminente goiano, ho-
de infância e adolescência na humildade e na origem mem público brasileiro e figura saliente da intelectua-
de sua família. Iidade latino-americana que foi o Prof. Benedicto Sil-

o O Prof. Benedicto Silva fez parte da equipe de va, filho amoroso de Campo Formoso, cuja biografia
goianos que, a partir de 1930, ocupou lugar de desta- merece os louvores de todos os nossos compatrícios.
que na elite nacional, sobretudo e principalmente no Que as minhas palavras sobre o meu conterrâneo,
que se refere à modernização da administração públi- companheiro de Richard Lewinsohn, Mira y Lopez,
ca. Com Wagner Estelita Campos e Joaquim Rufino Wagner Estelita Campos, Joaquim Rufino Ramos
Ramos Jubé Júnior, assinou a ata e os estatutos da Jubé Júnior e Alfredo Nasser na Fundação Getúlio
Fundação Getúlio Vargas, dois documentos densa- Vargas - um complexo organizacional sui generis no
mente doutrinários que revelam aguda percepção Brasil e singular no mundo - sejam inseridas nos
quanto ao desenvolvimento da administração no Bra- . Anais parlamentares como uma justa homenagem
sil. É opinião unânime que ambos têm sabor especial, póstuma de todos nós ao Prof. Benedicto Silva, que,
pelo que demonstra de intencionalidade e visão aos 95 anos, deixou a vida no último domingo, dia 6
quanto às missões da Fundação Getúlio Vargas e de fevereiro de 2000, tomando o rumo da eternidade.
pela atualidade dos conceitos. Vale lembrar que as Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, passo
fundações, como modalidade organizacional, tinham agora a abordar outro assunto. A candidatura da cida-
ainda uso restrito no Brasil, traduzindo essa escolha o de de Goiás, antiga capital do meu Estado, ao título
sentido pioneiro que haveria de caracterizar as ativi- de Patrimônio Histórico da Humanidade, foi oficializa-
dades da futura entidade. da junto à Organização das Nações Unidas e vem

Coube-lhe, também, na qualidade de funcioná- sendo devidamente considerada pela Unesco. Há
rio do Departamento de Assistência Técnica da Orga- poucos dias, uma equipe de técnicos, ambientalistas,
nização das Nações Unidas, destacado para asses- historiadores e soc:iólogos visitou a tradicional locali-
sorar a Fundação Getúlio Vargas, o encargo da cria- dade, outrora denominada Vila Boa, com a finalidade
ção da Escola Brasileira de Administração Pública - de elaborar minucioso relatório sobre os requisitos
EBAp, em 1952, pioneira no gênero na América Lati- necessários à desejada medida, isto é, a sua definiti-
na. Foi essa instituição que percebeu os efeitos este- va inclusão na lista das cidades brasileiras que já re-
rilizantes da falta de literatura apropriada, em língua ceberam o almejado título, a saber, Olinda, Salvador,
portuguesa, para o ensino da Administração Pública. Diamantina, Ouro Preto e Brasília.
Entendeu, de outro lado, que lhe cumpria resolver o Essa equipe foi constituída de membros do Con-
problema de elaborar e publicar o material de leitura selho Internacional de Monumentos e Sítios -
de que carecia. E, já no início de 1954, anunciou o ICOMOS, cabendo-lhe naturalmente o estudo das
lançamento de duas séries - "Biblioteca de Administra- condições exigidas para que a cidade de Goiás de fato
ção Pública" e "Cadernos de Administração Pública". mereça o reconhecimento da Unesco. Assim é que ela

Poliglota, "cidadão do mundo", eis que serviu à tem delegada a competência para fazer o relatório e
Organização das Nações Unidas, por intermédio do encaminhá-lo à deliberação final do organismo da
Unicef, em várias capitais de três continentes, esse go- ONU. Os goianos acompanham com muito interesse
iano de Campo Formoso honrou a tradição de inteli- tais diligências, certamente confiantes em que a deci-
gência e cultura da hospitaleira e progressista gente do são final, esperada para o mês de dezembro deste
meu Estado. Filólogo, vernaculista, pedagogo, homem ano, venha a atender um dos seus mais legítimos e
de idéias avançadas, dono de invulgar erudição, versa- atuais anseios.
do nos mais críticos problemas do mundo moderno, Agora mesmo, o jornalista Washington Novaes,
era um apaixonado cultor do idioma de Camões e Viei- um dos mais cultos brasileiros estudiosos dos proble-
ra, chegando a escrever diversos trabalhos sobre a mas relativos à ecologia em nosso País, publicou em O
projeção de nossa língua na comunidade internacio- Popular, diário que se edita em Goiânia (de quin-
nal. Por isso mesmo, em diversas universidades ameri- ta-feira, 3 de fevereiro de 2000, ano LXI, n2 16.841,
canas e européias pronunciou conferências para estu- pág. 8) sob o título "Goiás e a força dos despossuídos",
dantes e mestres de importantes centros acadêmicos, artigo de sua autoria, versando a respeito do assunto.
mostrando a importância do português falado no Brasil Trata-se de relevante matéria que muito bem apresen-
e em outras nações de influência lusitana. ta a ansiedade e o interesse dos meus compatrícios

Assim, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, é pela obtenção do título de Patrimônio Histórico da Hu-
profundamente consternado que trago à Casa esta manidade para a antiga capital do meu Estado natal.
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Pela sua importância, magnitude, sensatez, ju
diciosa argumentação, critério e justiça de conceitos,
julguei de bom alvitre fazer sua transcrição nos Anais
da Câmara Federal. Sem dúvida, é um documento
que, firmado pela autoridade do ilustre jornalista Was
hington Novaes, mostra como Goiás credencia-se,
neste momento, para pleitear junto à Unesco a cate
goria Patrimônio Histórico da Humanidade. É o se
guinte o texto do aludido artigo, cuja leitura passo a fa
zer:

Goiás e a força dos despossuídos.
De certa tempo para cá, alguns ramos

da ciência vêm nos dizendo que pessoas
até então consideradas "deficientes" - como
surdas-mudas e alguns outras - não o são.
Na verdade, tratar-se-ia de um modo dife
rente de ser, não de uma deficiência; outra
possibilidade, e não a falta de algumas ca
racterísticas que costumamos considerar
partes integrantes da "normalidade".

Também certas grupos místicos
e/ou esotéricos pensam assim - em rela
ção a surdos-mudas, por exemplo. Acre
ditam eles que se trata de pessoas que
já cumpriram todos os passos do cami
nho da aperfeiçoamento reservado aos
humanos; não vieram ao mundo para
aprender nada, e sim para dar a nós ou
tros a possibilidade de aprender com
eles - a não ter desejos nem ambições, a
não ser competitivos e destrutivas, e sim
cooperativos e serviçais, a alegrarmo-nos
com quase nada. Eles ensinam que basta,
para isso, estar viva, ser testemunha de tan
tas belezas e graças, naquele que Darcy Ri
beiro dizia ser o mais bonito, colorido e perfu
mado dos planetas.

Quem já visitou alguma vez o Asilo
São Vicente de Paulo, na cidade de Goiás,
tende a dar razão a cientistas e místicos. Di
ficilmente se encontrará outro lugar mais pa
cífico e acolhedor neste mundo hoje tão
apressada e conturbado. Os internos - que
os goianos chamavam de "bobinhos", antes
que o termo passasse a ser considerado po
liticamente incorreto, embora ainda não se
tenha encontrado substituto - interessam-se
por todos os visitantes, sorriem muito para
eles, querem tocá-los, não os agridem nun
ca, divertem-se com tudo e por nada.

As freiras que deles cuidam contam
como são carinhosos e doces no seu
dia-a-dia. Os mais novos levantam-se du
rante a noite para estender a coberta so
bre os mais idosos, que têm mais dificul
dade de movimentos; levam-lhes água
para refrescar a boca. Quando morre al
gum interno, é comovente: os outros não
saem do lado do corpo, acariciam-no, fa
lam com ele, expressam um carinho sem
limite. E vivem de portões abertos (ne
nhum deles quer ir à rua), com quase
nada, apenas a aposentadoria das freiras
e de uns poucos deles.

Uma comunidade admirável, que me
receria um prêmio pela defesa de direitas
humanos quase esquecidos.

Pois não bastasse tudo isso, o asilo
foi ainda muito mais além. No último sába
do, quando os membros do Conselho
Internacional de Monumentos e Sítios (Ico
mos) estiveram em Goiás para completar
o relatório que pleiteia o reconhecimento
oficial pela Unesco daquilo que a cidade já
é - patrimônio histórico da humanidade -,
tiveram, junto com mais algumas pessoas,
o privilégio de assistir a uma apresentação
artística dos internos do asilo.

Não há palavras capazes de descrever
a beleza singela de tudo que aconteceu.
Sob direção de Pio Campo (que veio da Itá
lia, apaixonou-se por Goiás e lá ficou) e al
guns auxiliares - todas co-participantes do
espetáculo -, os internos dançaram, fizeram
mímica, humor gestual, sombras de dança
refletidas num painel. E tudo com extrema
graça, leveza, espontaneidade, surpreen
dentes em corpos e rostos que o nosso sen
so comum costuma considerar inaptos para
tais coisas (narciso acha feio o que não é
espelho, já explicou Caetano Veloso).

Dificilmente se apagará da memória
a imagem da velhinha miúda, lenço branco
em torno da cabeça como uma roceira goi
ana, curvada quase 90 graus e, no entan
to, de ume leveza, uma alegria e uma agili
dade insuspeitadas enquanto dançava,
com precisão e rigor milimétricos nos ges
tos com que descrevia no exercício mími
co dançante o encontro e o desapareci
mento de um objeto invisível aos nossos



Mas houve, mais do que tudo, a de
monstração de que todo o povo da cidade
está comprometido com a idéia, o projeto. E
quando os internos do asilo trazem sua for
ça para juntar-se à de todos os que já esta
vam engajados, não há mais poder capaz
de impedir que tudo se realize.

O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf! e
Srs. Deputados, a partir de matéria do Correio Brazi
Iiense, do final de 1999, permito-me concluir que o
ano de 2000 poderá, em certa medida, ser o ano do
caçador e não mais o tempo da caça. Pela atuação
eficaz da Receita Federal, à frente o Dr. Everardo Ma
ciel, o cerco se fecha, a fim de se dar claro combate
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olhos, a surpresa e o encanto de reencon- aos mal-intencionados, agora que chegou o momen-
trá-lo, a preocupação ao perdê-lo de novo. to da Declaração de Renda anual.

Quem tenha visto não esquecerá o É preciso coragem para enfrentar os vícios do
sorriso permanente e o deleite no rosto do sistema tributário nacional que, ora por suas naturais
ancião, cabeça toda branca, a cada passo vulnerabilidades, ora por clara premeditação, se tor-
da dança, a cada gesto de seus braços sur- nou caracteristicamente injusto, sobretudo para com
preendentemente ágeis. Não se esquecerá a classe média, convocada a pagar sempre mais, de
da ternura com que se tocaram e se abraça- maneira a compensar os malfeitos da minoria acostu-
ram todos ao formar aquele cacho vigoroso mada às facilidades da burla e da fraude. E no Impos-
de emoção. to de Renda - modelo, metodologia, base de cálculo,

Toda a platéia ficou de pé para aplau- apuração - residem muitas dessas mazelas.
di-los, a maior parte não disfarçando as lá- Constitui hoje senso comum no mundo, Sr. Pre-
grimas de emoção, de alívio por ver tanta sidente, a idéia de uma incidência de fato distributiva
beleza e alegria reinantes entre aquelas da carga tributária sobre o conjunto da sociedade que
pessoas - problema nosso, da culpa da pla- produz e aufere ganhos, em maiores ou menores pro-
téia, evidentemente; eles riem sempre, são porções. No caminho da justiça tributária, pedra an-
sempre doces e acolhedores. guiar das democracias modernas, a base de contribu-

Houve muito mias nesse fim de sema- ição se deve estender, sobretudo, na direção do gran-
na que fez ter a certeza de que o reconheci- de contribuinte, a fim de que todos paguem, para,que,
mento acontecerá também de direito - por- to_dos pagando, cada u~ pague menos._Esse Id:al
que Goiás já pertence de fato ao patrimônio nao enga~oso de equanlmlda~e press~poe evoluçao
histórico e cultural da humanidade testemu- de mentalidade, apurado sentido coletivo e, claro, o
nho vivo e mais completo que é de um pe- com?ate diuturno à sonegação, ~or meio d~ uso in-
ríodo da nossa história, com tudo o que con- ten~lvo ,e per":lanente dos mec~n1,smos legais e ope-
tém. Não bastasse isso, parece patente o raCionaiS ao dispor do Poder Publico.
compromisso dos Governos Federal, Esta- A partir do dia 2 de janeiro, Sras e Srs. Deputa-
dual e Municipal com a realização do que dos, alguns sonegadores habituais, aqueles que se
ainda será preciso, em termos de obras físi- valem das mais diversas artimanhas para enganar,
cas e cuidados ambientais (ainda na sex- inclusive camuflando os chamados sinais exteriores
ta-feira fora assinado pelo Governador do de riqueza, encontram novo obstáculo, em razão de
Estado o decreto de criação da Área de Pro- uma providência simples: qualquer transação imobi-
teção Ambiental em torno da Serra Doura- Iiária no País, e não apenas as superiores a R$25 mil,
da, para cuidar adequadamente daquele como era até aquela data, deve ser comunicada à Re-
ecossistema privilegiado e de cerca de 30 ceita Federal pelos cartórios de registro de notas.
nascentes de rios naquele grande divisor de Ao alargar os dutos de comunicação entre am-
águas brasileiras). bos, na prática, milhões de negócios saem da clan

destinidade. Abrange-se, de forma indistinta, tanto as
pessoas físicas quanto as jurídicas, quando recorrem
ao velho truque do subfaturamento, comum no mer
cado de compra e venda de bens imóveis, entre os
useiros e vezeiros em fraudes fiscais. E tanto mais efi
ciente se tornará a medida, Sr. Presidente, quanto
mais preciso for o cruzamento dessas informações
com a Declaração de Renda anual, via computador.

Parece pouco - e talvez não seja de fato muito 
à vista da enorme tarefa da reforma tributária, esta,
sim, a grande tábua de salvação para a barafunda
que aí está. Trata-se, entretanto, sem dúvida, de um
golpe rude na chamada lavagem de dinheiro e ~1Tl ex
pedientes outros comuns aos que se especializaram
em não pagar imposto e ainda assim permanecer, ao
menos formalmente, dentro da lei.
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No Brasil, Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, do em compasso de espera propostas, a um tempo,
transita uma autêntica miríade de dinheiro "livre" do relevantes e mais do que urgentes.
Imposto de Renda. De acordo com o Secretário da Diante das dificuldades, Sr. Presidente, jun-
Receita, nessas condições, circula pela economia to-me às vozes dos que têm pressa em ver o Brasil
algo em torno de R$825 bilhões. Grandes empresas caminhar livre das injustiças, isento de prejudiciais
fogem do fisc~, a? ~ontrário do assalariado, que d:s- contemporizações, desembaraçado de complacência
conta a contnbUlçao na fo~t~, pagando todo mes, para com maus brasileiros, desses que não fazem por
pontualmente, o que deve. Liminares que suspendem honrar o caráter e a tradição de nosso povo.
?direito d~ Receita :ederal de exig~ o pagan:'ento de Era o que tinha a dizer.
Imposto sao concechdas aos borbotoes. No RIo deJa-, .
neiro, registra-se a média de três liminares por dia útil .0 SR: LUIS EDUARDO (~DT - RJ. ~ronuncla o
contra o órgão. Considerando os diferentes tributos segumte dlscurs?) - Sr. PreSI?ente, Sr-- e Srs. De-
devidos Sras e Srs. Deputados, só os bancos têm putados, em maIs uma tentativa na busca de solu-
R$806 ~i1hões em impostos com cobrança suspen- ção para o problema habitacional brasileiro, o Gover-
sa, valor equivalente a 34% de todo o montante decla- no Federal acaba de anunciar um plano de financia-
rado pelo setor. mento direto pela Caixa Econômica Federal para a

A nova regra, então, se inscreve num conjunto aquisição da casa própria.
de onze instruções normativas editadas pela Receita Embora a iniciativa não deixe de ter lá seus mé-
Federal, com vistas ao Imposto de Renda do ritos, não passa de uma prova do fracasso de todas
ano-base de 1999. Não cumpri-Ia valerá para o'cartó- as tentativas de conferir um teto à grande massa tra-
rio multa equivalente a um por cento do negQcio.' balhadora que mora de aluguel ou em favelas sem as

O Governo, Sr. Presidente, tenta assim, e de to- mínimas condições de habitabilidade.
das as formas, imprimir eficácia ao desempenho das Não é de hoje, Sr. Presidente, que se fala em
contas públicas, com o objetivo de ganhar fôlego bas- construir casa para o povo. Na sua ânsia de iludir e
tante para investir tanto no desenvolvimento econô- confundir as populações de baixa renda que sonham
mico quanto nas prioridades sociais. Além disso, melhorar de vida, o Governo chegou inclusive a criar
aperfeiçoar quantitativa e qualitativamente a arreca- um Banco Nacional de Habitação e um Ministério do
dação representa, para o Governo Fernando Hemi- Desenvolvimento Urbano que, de tão inoperantes, su-
que, prioridade notável, que se vincula às exigências cumbiram na voracidade dos escândalos de que toda
da sociedade por melhorar os padrões éticos e mora- a Nação tem conhecimento. Mas ninguém foi punido,
is da contribuição fiscal. Sr. Presidente, a não ser a classe operária, que conti-

Há quem sonegue na remessa de juros ao exte- nuou e continua sem ter onde morar.
rior, na negociação de títulos, na manipulação de pre- São incontáveis as propostas originárias desta
ços i~ter.nacio~ais, na Contribuiçã~ Social sobre o Lu- Casa preconizando medidas de alcance destinadas a
cro LiqUido; ha quem sonegue~ ate mesmo, pasmem extirpar essa mancha negra que nos coloca, nas esta-
os nobres colegas, no recolhimento da CPMF. Por tísticas mundiais entre os países recordistas de falta
obra de mágicas impensáveis, há quem se tenha es- de habitação. '
pecializado em cada m~dalid?de dessa rede imensa A própria Caixa Econômica, não se sabe por
de falcatruas. Alguns sao pohvalentes: entendem de d t" d' do C'cap des
t d f I t

' t que, esa IVOU um programa enomlna I , -o as as a ca ruas em seu conJun o. ., . .
, , finado ao finanCiamento da casa própria, em que o

Usando d~s Ins!ru~ento~ técnrcos e ~os recu~- candidato a mutuário entrava com o terreno, parce-
sos..hu~a~os. dlspomvels, aS~lm como ,dalnform~tl- lando o valor restante.
zaçao slstemlca das delegaCias e dos orgaos reglo- ., ~
nais, a Receita não tem descansado, mesmo, muitas . Pelo VistO, Sr. Presidente, o Governo nao e~t~
vezes enfrentando luta desigual. Inovando em nada. Até porque, nos estados e munrcl-

La
, t I t "d I t pios endividados, sem qualquer condição de obter fi-men ave men e, o processo, que, I ea mene,. ~ ~

d . fi' t I'd d t ~ nanClamento para o setor, as operaçoes passarao aeverla Ulr com na ura I a e, e sem ropeços, nao ., .
tem encontrado, no que é de competência legislativa s:r feitas diretamente com o ,comprador final, o que
desta Casa, o devido acolhimento ou a agilização ne- nao represe,nta nenhuma nOVidade. . ,
cessária. Ao longo do ano passado. perdemos opor- . Pelo ~IStO, a novela da ?asa própria ainda terá
tunidades preciosas para dar andamento à reforma muitos capltulos, e este é mais um.
tributária - que agora avança celeremente - manten- Era o q~e tinha a dizer.
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O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o doseque por falta de opção podem até cair no mundo
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. do crime.
Deputados, o crescimento econômico e do PIB, o Queremos ser um País de primeiríssimo mundo!
aumento das exportações, o aumento da produção Temos de pegar esse trem da globalização mundial,
que irá gerar mais empregos são o desejo e o ideal que é irreversível.
de todos os brasileiros. O país que não fizer isso e não incentivar a sua

Assim como a Alemanha, o Japão, os EUA e ou- produção poderá se transformar num país de came-
tras potências fizeram no passado para crescer, pre- lôs (sem produção interna e vendendo nas ruas pro-
cisamos para aumentar nossas riquezas: produzir dutos de outros países).
mais e mais barato; aumentar o consumo interno e Este é o alerta que faço aos governadores, que
externo de nossos produtos cada vez mais; aumentar têm se mostrado tão interessados nas reforma tribu-
e facilitar as exportações, tirando os impostos e taxas tárias e fiscal, e também às autoridades econômicas
dos produtos que serão exportados, gerando cresci- do nosso País.
mento do consumo, da produção e muitos empregos; Era o que tinha a dizer.
investir na nossa indústria, serviços e pesquisas para O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia
termos produtos de maior qualidade e menores cus- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. De-
tos (para se ter custos de produção menores é funda- putados, a situação dos agentes comunitários de sa-
mental eliminar-se os impostos sobre a produção, úde, que em todo o Brasil compõem uma categoria
como, por exemplo, o IPI, o PIS e a Cofins). com mais de '105 mil profissionais, continua indefinida

Para que tudo isso seja possível, permitindo mesmo após a edição do Decreto n2 3.189/99, que re-
também o Brasil entrar cada vez mais neste mercado conheceu a individualização e a importância dos agen-
mundial que se está formando, é necessária a diminu- tes enquanto categoria profissional. A despeito do
ição dos impostos; eliminação dos impostos sobre a avanço obtido com o decreto, conquistado em luta ár-
produção; eliminação das taxas de exportação; elimi- dua com o Ministério da Saúde, seu conteúdo é insa-
nação do IPI; a eliminação da burocracia para se ex- tisfatório por diversos motivos. A falta da edição de
portar; diminuição dos impostos de consumo. É ainda uma portaria que regulamente a inovação constitui um
necessário modernizar e diminuir os custos dos por- dos pr!ncipais motivos da insatisfação da categoria.
tos, rodovias e ferrovias deteriorados que encarecem E fato comum encontrarmos nos municípios de
os fretes e os custos dos produtos, baixar as taxas de todo o Brasil agentes comunitários que ainda não têm
juros e eliminar os encargos trabalhistas. carteira assinada, não têm vínculo com o município,

Com isso a produção e o consumo irão aumen- não têm b~nefíci~s trabal~i~tas, e, o mais ~r~ve, r~ce-
tar, gerando mais empregos, gerando mais receita bem sal~r~os,a.balxo dO,mlnlmo. Portanto, e I~penoso
para o Governo e gerando a felicidade e a dignidade que o MI~I~teno da Sa~de acelere os procedimentos
da vida que o povo desta Nação tanto procura! para a.edlçao da ~ortana, mas que ant~s se abra para

_ " _. negociar com as lideranças da categona e com as for-
o Com a red~ç~o e ehmmaçao ?~s,.mpostos men- ças políticas que respaldam integralmente as justas

clonad.o~, t?d.os .Irao ganhar. O Pais Ira crescer; a po- pretensões dos agentes.
breza Ira diminUir. N d' d h . d h . t 'C d, _ , o la e oJe espac amos Jun o a oor ena-

Os palses q~e nao s~ adequare~ ~s novas r~- ção do Programa de Agentes Comunitários do Minis-
gras d~ me~cado I~ternaclona~ global Irao ~ucumblr tério da Saúde e pleiteamos mais uma vez a reformu-
comer~lal e Industn~lmen~e. Nao quere~o~ ISSO par~ lação do programa para estender proteção institucio-
o BrasIl. :emos de incentivar a pro~u9ao In~e~na, tl- nal do Ministério aos companheiros agentes comuni-
rando os Impostos e os encargos SOCiaiS que inibem a tários. Reivindicamos a criação de um modelo nacio-
criação de novos empregos. nal de contratação de agentes que vincule o recebi-

As empresas hoje não admitem novos funcioná- mento dos recursos do programa à regularização tra-
rios devido aos altos encargos e impostos que pagam balhista dos agentes comunitários. Pois não nos resta
sobre o salário. Se retirássemos todos os encargos dúvida de que sem uma intervenção governamental o
que as empresas são obrigadas a pagar sobre os sa- Programa de Agentes Comunitários pode naufragar,
lários de seus empregados, poderíamos dobrar o nú- abatido pela posição feudalesca dos que assumem
mero de empregos no Brasil, acabando com o de- as prefeituras na relação empregatícia com os agen-
semprego e dando novos empregos para nossos jo- teso E certamente não há como o programa atingir as
vens e desempregados que hoje estão marginaliza- suas finalidades sem o fortalecimento do seu princi-
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pai componente de ação: o agente comunitário.
Enquanto os agentes estiverem sob a égide da chiba
ta de prefeitos corruptos, desinteressados ou omis
sos, os agentes continuarão enfraquecidos e, por via
direta, enfraquecido estará todo o resto do programa.

Caso típico do descaso dos municípios na con
tratação dos agentes é a cidade de Baixa Grande, na
Bahia. O prefeito está devendo aos mais de 55 agentes
comunitários os salários referentes a dezembro de
1998 e 1999, além de dois meses de 1995 e mais o
mês de janeiro passado. No início da administração do
atual prefeito, fomos chamados pela comunidade local
para intermediar um acordo que visava liquidar o débi
to da prefeitura, na administração passada, com os
agentes. Na época, o débito somava mais de 6 meses
de salários atrasados. Após sucessivas negociações,
conseguimos fechar um acordo para o pagamento
desses débitos, mas que infelizmente não foi cumprido
integralmente pelo Prefeito de Baixa Grande.

Casos como o de Baixa Grande existem aos mi
lhares em todo o País. E sempre existirão prefeitos
que não respeitarão os direitos dos agentes enquanto
não houver regras claras para a contratação dos
agentes, e punições exemplares do Ministério para
aqueles que não cumprirem o que manda a lei.

Para finalizar, apelo ao Prefeito de Baixa Gran
de que pondere o valor dos agentes para a comunida
de mais carente e não deixe que esta categoria se
desfaça sob o manto das prioridades financeiras, dei
xando de lado a qualidade de vida do povo e a res
ponsabilidade pela saúde da população.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTS - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tomei conhecimento pela im
prensa de que a CEF autorizará, a partir de março,
que casas lotéricas efetuem depósitos em caderne
tas de poupança. Segundo o Diretor de Serviços Fi
nanceiros da Caixa, Sr. Fernando Carneiro, a idéia é
consolidar a posição do banco como Ifder em depósi
tos de poupança. A utilização da rede de lojas lotéri
cas para depósito em conta-poupança da CEF propi
ciará um aumento considerável da arrecadação, e
cerca de 80% desse dinheiro será utilizado para au
mentar os financiamentos para a casa própria, que,
no ano passado, estavam limitados por um orçamento
de R$4 bilhões.

De acordo com a mesma fonte, no segundo se
mestre deste ano, a CEF também autorizará as casas
lotéricas a receber contribuições do INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social) e do PIS (Programa
de Integração Social), e a efetuar o pagamento de
aposentadorias. Com isso, a CEF acredita que haverá

um aumento do fluxo nas loterias, e esse fato contri
buirá para estimular o crescimento das apostas.

Eu não tenho dúvidas de que essas medidas são al
tamente alentadoras para todo o empresariado lotérico.

Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente,
cumprimentar a diretoria da Caixa Econômica Fede
ral pela oportuna decisão de ampliar as linhas de ne
gócios do segmento lotérico, aliviando com isso as di
ficuldades enfrentadas pelo setor.

Constantemente venho a esta tribuna para tra
zer meu apoio ao empresário lotérico, que, com o seu
labor, tem contribufdo de maneira importante para o
desenvolvímento do nosso Pafs, com o recolhimento
de recursos dos quais boa parte é carreada para o se
tor social do Governo.

Os lotéricos são os leais e verdadeiros parceiros da
CEF, no que se refere à viabilização dos jogos de sorte no
Bmsil.

Quero também registrar aqui a minha satisfação
pela grata notfcia de que o Presidente da Caixa, Dr.
Emitio Carazzai, autorizou o pagamento do bônus anual
sobre as vendas das loterias de prognósticos referente
ao ano próximo passado, cumprindo assim com o acor
do firmado com a categoria em outubro de 1998.

Muito obrigado.
O SR. EUNrCIO OLIVEIRA (PMDS - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf!! e
Srs. Deputados, o Código Brasileiro de Trânsito, im
plantado em 22 de janeiro de 1998, vem de completar
dois anos de vigência. Os resultados obtidos, nesse
primeiro biênio, estiveram abaixo da expectativa oti
mista então existente, dada a sua reconhecida impor
tância, mas não se pode negar que houve saldo posi
tivo a considerar.

Mais de 250 municípios foram integrados ao
Sistema Nacional de Trânsito, o que equivale a 80%
da frota nacional de vefculos, registrando-se, ainda,
firme parceria e clara divisão de responsabilidade en
tre os órgãos federais, estaduais e municipais. O uso
do cinto de segurança, dentre outras medidas, trans
formou-se num hábito para os brasileiros. Em São Pa
ulo, capital do Estado, o índice de sua utilização é de
96%, número só comparável ao de Londres, e bem
superior ao de todas as metrópoles da América latina.

Não se pode desconhecer, porém, que apesar
das mudanças conseguidas, a violência no trânsito
continua a ser um desafio constante, que precisa ser
enfrentado, pelo Poder Público, com todo o rigor da
lei. Recentemente, o DENATRAN revelou que o nú
mero de infrações permanece, ainda, bastante eleva
do, com a média de 55 óbitos diários, em acidentes di
versos, oficialmente conhecidos.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07483

Elevado também é o número de multas por ex- divulgação de conhecimentos, de inovações pedagó-
cesso de velocidade, avanço de sinal e outras trans- gicas ede material didático relativos ao trânsito, por
gressões. Os dados oficiais registram que nos dois meio de palestras, oficinas e exposições. O encontro
primeiros anos de vigência do Código foram aplica- será dirigido .a profissionais de educação, nos diversos
dos no País 3 milhões e 500 mil multas, tendo havido níveis, de todo o País. E no corrente mês lançará o
em 1999 aumento da ordem de 36% em relação ao Prêmio DENATRAN de Educação de Trânsito, desti-
ano anterior. O Rio Grande do Sul detém o ranking nado a incentivar, divulgar e fomentar experiências e
nacional de infrações, com 11.878 motoristas com projetos na área de educação de trânsito, a cargo de
vinte ou mais pontos negativos, em prontuário. Des- pessoas ligadas a estabelecimentos de ensino, organi-
tes, 2.315 já perderam o direito de dirigir, apenados zações governamentais, não-governamentais e em-
que foram com a cassação da carteira de habilitação. E presas privadas.
os demais poderão receber, também, idêntica punição. . A cruzada de conscientização dos brasileiros

Nas demais Unidades da Federação a situação contra a violência no trânsito assume, assim, a impor-
não é melhor. E, lamentavelmente, em alguns esta- tância que lhe deve ser atribuída. Mas as campanhas
dos, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais educativas não são o bastante para se alcançar um
vêm aprovando leis de anistia aos transgressores, comportamento civilizado nas estradas e nas vias ur-
concedendo-lhes perdão pelas infrações cometidas. banas. Num país de maus costumes arraigados é pre-
Para que essas anistias não continuem a ser instru- ciso muito mais. Faz-se preciso, principalmente, que
mento de impunidade, o Ministro da Justiça, José seja intensificada a fiscalização, nas rodovias e nas
Carlos Dias, decidiu acionar o órgão jurídico da sua vias públicas dos centros urbanos, aplicando-se com
Pasta, para que seja, por meio da Procuradoria-Geral rigor as penalidades previstas para as mais diversas
da República, argüida, perante o Supremo Tribunal infrações. O que a sociedade quer, sobretudo, é maior
Federal, a inconstitucionalidade dessas leis. Mesmo segurança no trânsito, um legítimo anseio nacional!
porque o Código Brasileiro de Trânsito é de validade O SR.•JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronun-
nacional, cumprindo a União a aplicação dos seus cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!! e
dispositivos. A Procuradoria-Geral da República já re- Srs. Deputados, recentemente inserimos num infor-
presentou ao STF sobre a inconstitucionalidade das mativo dirigido às entidades que defendem a Previ-
leis de anistia concedidas no Distrito Federal e no Rio dência Social Pública um recado e uma pequena lista
de Janeiro. O mesmo deverá ocorrer em relação à leis de artigos da Constituição Federal que resumem a
semelhantes aprovadas em outros estados. proteção, o respeito, o compromisso que o Estado de-

Sr. Presidente, há o consenso entre os executo- veria ter com o cidadão e a necessidade do tão propa-
res da política de trânsito de que as transgressões, lado combate à miséria, que não sai do papel e dos
nas estradas e nas vias urbanas, poderão ser consi- falsos discursos populistas.
deravelmente reduzidas, com a promoção de campa- Foi com surpresa e satisfação que tivemos
nhas educativas. Compartilhando desse entendimen- acesso a um boletim que reproduziu aquela nossa lis-
to, o Ministro da Justiça vem de considerar o ano ta e foi distribuído aos milhares pela Associação dos
2000, o Ano Nacional de Educação do Trânsito. De Aposentados e Pensionistas da região do Grande
imediato, o Diretor-Geral do Departamento Nacional ABC e pela Associação dos Trabalhadores Metalúrgi-
de Trânsito, Jurandir Fernandes, assinou, em 24 de cos Aposentados de Santo André e outras cidades da
janeiro último, parceria com a Fundação Roquete Pin- região durante as comemorações do Dia Nacional do
to, do Rio de Janeiro, para veiculação de programas Aposentado, iniciadas em 22 de janeiro, e tendo ainda
voltados para a educação no trânsito. Os filmes serão no dia de hoje sessão solene na Câmara Municipal de
veiculados pela TV Educativa, em 16 estados, e Santo André.
anunciados por centenas de emissoras de rádio, nas Não podemos deixar de sentir orgulho ao ver a
várias regiões do País. Serão 52 programas no ano aceitação de um trabalho nosso por uma parcela tão
em curso. Todos eles estarão à disposição dos dema- importante da nossa sociedade, aposentados que re-
is veículos de comunicação e, também, das escolas, presentam as lutas trabalhistas que originaram a fun-
centros de educação, Serviço Social da Indústria dação do Partido dos Trabalhadores, hoje completan-
(SESI) e Confederação Nacional de Transportes do 20 anos.
(CNT), dentre outros. Em maio próximo, o Nestes 20 anos, as lutas sindicais foram intensi-
DENATRAN realizará o Primeiro Encontro Nacional ficadas, a participação do trabalhador foi memorável
de Educadores de Trânsito. O objetivo é promover a na luta pelas diretas, e pudemos comemorar a insta-



v- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. José Melo.
O SR. JOSÉ MELO (PFL - AM. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, já se
disse que nosso planeta, por semântica e proporção,
deveria se chamar Água e não Terra. E é exatamente
o planeta Terra que entrará no novo milênio sob a
ameaça de ver minguar seu potencial de água, até
secar. Como se não bastassem ameaças já bem sóli
das como a capacidade destruidora do arsenal atômi
co ou o rompimento da camada de ozônio, entre ou
tros "avanços" do chamado progresso tecnológico,
agora a água, por sua falta, se torna, de fato, a grande
ameaça à sobrevivência humana.

Por isso mesmo, a água, como se não fosse a
grande dádiva da natureza, como se não fosse a pri
meira e mais indispensável das manifestações de
vida, será neste próximo milênio o principal divisor
entre a possibilidade de existência ou destruição da
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lação da Assembléia Constituinte e a promulgação da vida na Terra. Será, por isso também, um fator estra-
Carta Magna em 5 de outubro de 1988. tégico, como acontece com o petróleo, como já ocor-

Esses trabalhadores do ABC paulista comungam reu com tantos outros minerais importantes, pelos
a preocupação que move nosso trabalho parlamentar quais nações foram à guerra, pelos quais milhões de
quando percebemos que, depois de toda a luta desses seres humanos foram sacrificados.
20 anos, depois de 11 anos da criação destes precei- Seria injusto menosprezar as preocupações, as
tos, nossos governantes não os cumprem e o povo ações e as intenções do Governo em relação a um
está cada vez mais pobre e desprotegido. problema tão crucial. Mesmo se olharmos o cronogra-

Assim como lembramos aos aposentados, que- ma dos organismos vinculados ao Ministério do Meio
remos lembrar aos nobres colegas que existem arti- Ambiente, encontraremos vários indicativos de que há
gos da nossa Constituição que devem ser lidos e reli- estruturas tanto de fiscalização como de acompanha-
dos, decorados e defendidos, e que o seu cumpri- mento e de pesquisa sobre a nossa capacidade, o nos-
menta precis~ ser cob~ad~ ao E;ec~tiv~: art. 52. Direi- so cuidado e o nosso destino em relação às águas.
tos Indlvldu~IS ~ ColetiVOS, art. 7 . ~I~eltos ~os Traba- Ainda nesta convocação extraordinária do Con-
Ihadores (o inCISO Yestabe~e~e sal~no mínimo capaz gresso Nacional aprovamos a criação da Agência Na-
de ?tender n~cessldades Vlt~'S básl~~); art.19~. Se: cional de Águas - ANA, que, como a ementa da pro-
gU~ld~d? Soel.al, c~m garanti? de ~Irelto~ relatiVOS a posta diz, é uma "entidade federal de implementação
sa~de, a 'pr~ldêncla e à aSSIstênCIa SOCIal; art. 196. da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coor-
Saude, direito de todos e dever do Estado; art. 201 . -' , ,
C b rt d 'dê' . I rt 203 A 'tê' denaçao do Sistema NaCional de Gerenciamento de

o e ura a prevI nCla sOCla; a. . SSIS nCla R H'd ' "O . - rá f I d
Social, com garantia de proteção à famflia, à infância, ec,ursos I rrcos... u seja, nao se. po~ a ta e or-
à adolescência e à velhice (garante pagamento de um gamsmos, de or~an~gramas, d~ leglslaçao, de n~r-
salário mínimo ao idoso e ao deficiente carente ); art. ~a~, que o BraSIl deIxará de CUIdar de seu potenCIal
205. Educação, direito de todos e dever do Estado; hldnco. ,_, ,
art. 225. Meio Ambiente, garantia do equilíbrio ecoló- As perguntas que se Impoem obrlgatorramente
gico 88sencial a qualidade de vida; art. 231. fndios, para alguém que esteja preocupado de fato com a
proteção quanto às suas terras e costumes sociais. questão é: quantos especialistas estão envolvidos na

O cidadão brasileiro viveria melhor se FHC Wal- questão? Quais os recursos destinados especifica-
deck Ornélas e outros Ministros respeitassem o'direi- mente ao seto~ ~uais as ações coordenad~s com
to à cidadania que a Carta Magna de 5 de outubro de estados e mUnicípiOS? Qual o grau de envolVimento
1988 tentou garantir. da comunidade na defesa, na proteção dos seus ma·

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) _ Passa-se ao nanciais? Em que estágio está nossa educação ambi
entai para garantirmos que as crianças e os jovens te
nham consciência de um problema de tal magnitude?

Mas voltemos à legislação. As Disposições
Transitórias da Constituição Federal de 1988 e das
Constituições Estaduais de 1989, dos Planos Estadu
ais de Recursos Hídricos, leis e regulamentos especí
ficos, e a Lei Federal n2 9.433, de 8 de janeiro de
1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hí
dricos, criaram o Sistema Nacional de Gerenciamen
to de Recursos Hídricos, que constitui o alicerce legal
às ações.

Portanto, mesmo com base na chama Agenda
21 , elaborada na Conferência das Nações Unidas so
bre o Meio Ambiente, a chamada ECO 92, realizada
no Rio de Janeiro, o Brasil está perfeitamente ade
quado em relação ao que há de melhor no mundo dos
recursos hídricos e do meio ambiente. A questão pen
dente é sempre a harmonização, articulação da
União, dos Estados, dos Municípios, dos usuários das
águas e da sociedade. Para isso, temos que ir além
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das campanhas publicitárias úteis e além até de uma águas disponíveis pela captação de águas de rios, la-
agência reguladora. gos e fontes subterrâneas. Mas é o aumento vertigi-

Em suas funções, a ANA lista nada menos do noso da população que mais ameaça o potencial hí-_;
que dezessete atribuições, entre as quais a de ''fisca- drico do planeta. Para os organismos científicos ql)e
Iizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água se preocupam Gom esse setor, há até uma data mar- .
de domínio da União:' Ora, sejamos francos, o papel cada, uma data fatídica, para a crise da água. No ano
aceitaria mais cem funções para nossa recém-criada de 2020 seremos mais de 8 bilhões de seres huma-
Agência Nacional de Águas. A questão é se ela terá nos e, se não houver hoje um "choque de consciên-
condições de cumprir satisfatoriamente apenas uma. cia", haverá uma escassez de água e, por conse-
Não nos queremos precipitar, mas, a exemplo do que qüência, também de alimentos que colocará em risco
aconteceu com outras agências reguladoras, a ANA, toda a humanidade.
não apenas tardiamente, mas por conta do arrocho É preciso lembrar que, do volume de águas do
orçamentário, será apenas uma estrutura no papel. planeta, 99% não estão disponíveis para o consumo

Portanto, vamos ter de fincar pé na realidade. humano, um vez que 97% são'águas salgadas e OU-
Toda a regulamentação que tramitará nesta Casa e tros 2% encontram-se em geleiras profundas inaces-
no Senado Federal em torno da nova agência vai pro- ~íveis. Portanto, este que deveria chamar-se Planeta
vocar muita polêmica, mas, como sempre, o ponto es- Agua tem disponível apenas 1% de suas águas para
sencial será intocável: a questão regional. Com matar a sede e para o esbanjamento do ser humano.
11,6% de toda água disponível para o consumo do Hoje mesmo a escassez de água ou seu abas-
planeta, o Brasil não é a realidade hegemônica, como tecimento precário e sem saneamento já são um pro-
pode parecer no debate em torno de seus recursos blema,-de saúde pública de primeira grandeza em
hídricos. A região amazônica detém 70% de todas as grande1parte do mundo. No Brasil mesmo, onde a
reservas de água, enquanto os restantes 30% estão água é abundante, mas mal distribuída, 65% das cau-
distribuídas desigualmente pelo País, onde se con- sas de internações hospitalares são decorrentes de
centram 93% da população brasileira. doenças provocadas por água não potável, enquanto_

Não queremos que esse gráfico irrefutável seja as diarréias são a segunda causa de mortalidade in:. .
ignorado na formulação das leis e normas que rege- fantil.
rão as atividades da Agência Nacional de Águas. Mesmo assim, estamos ainda longe de encarar-
Também não queremos agir tão provincianamente mos este "choque de consciência" sobre a importân-
quanto agiram Deputados e Senadores neste Con- cia da água. Foi com naturalidade que, nos trópicos;
gresso ao repartirem administrativamente a Agência se arraigou uma cultura do esbanjamento. Passa lon-
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, entre o Rio de ge do nosso entendimento cotidiano que a água seja
Janeiro e Brasília, revivendo o confronto dos anos 60 um patrimônio comum e, como tal, deve ser cuidada.
entre a velha e a nova Capital. Não. O que queremos, Por isso mesmo, a água já perdeu a característica de
em nome da Amazônia, é que não seja ignorada a recurso natural renovável em várias regiões onde a
sua vocação de reservatório nacional de água, mas urbanização se deu de forma descontrolada.
também de celeiro de pesquisadores, de cientistas Em alguns casos, a apropriação desse patrimô-
com experiência reconhecida que podem contribuir nio por uma elite desinformada e egoísta transforma a
decisivamente para a eficácia do novo organismo. escassez em quase tragédia. Não falo do semi-árido

Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, há dois mil nordestino, onde há uma falta crônica de água por fal-
anos, os habitantes da Terra correspondiam a 3% da ta de políticas públicas adequadas. Falo de uma cida-
população mundial contemporânea, e é provável que de como Recife, em cuja área metropolitana foram
a disponibilidade de água fosse a mesma de hoje. Só abertos cerca de 4 mil poços artesianos sem qual-
a partir de 1950 o consumo de água triplicou em todo quer controle, sem qualquer respeito à legislação vi-
o mundo. Enquanto isso, o grau de esgotamento eco- gente e ao bem comum. Resultado: com seu lençol
lógico do planeta acentuou-se na segunda metade freático comprometido irremediavelmente pela polui-
desse século, quando se perderam cerca de um quin- ção e ameaçado de extinção a curto prazo, Recife
to da porção superficial de terras cultiváveis, um quin- apresenta-se hoje como modelo negativo de planeja-
to das florestas tropicais úmidas e dezenas de milha- mento. Seu símbolo hoje, para tristeza nossa, é o car-
res de espécies de animais e vegetais. ro-pipa.

A expansão da agricultura, ainda, infelizmente, Pois bem. Éeste tipo de conhecimento e adver-
ocupando sempre novas horas, consome 70% das tência que esperamos que se irradie pela Agência
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Nacional de Águas. E, mais do que isto, é fundamen- como uma solução definitiva para erradicar a seca em
tal que se promova planejamentos e gestões integra- seu cenário mais agudo. Quantos Ministros já passa-
das em todos os níveis do ponto de vista qualitativo e ram? Quanto papel já se gastou com essa discus-
quantitativo. E que a ANA tenha capilaridade nacio- são? Quantos embates técnicos ainda serão neces-
na/, que se escorra como um rio que, ao nascer, se sários para que esse projeto se tome realidade?
destina a regar vales, a transpor cordilheiras e a se Cada dia que passa na vida dos milhões de nor-
espalhar. Mais do que uma estrutura forte, com um destinos que deixaram suas terras tocados pela misé-
organograma perfeito, a ANA terá de ser um conceito: ria ou que ainda resistem por pura teimosia e valentia,
o de que os recursos hídricos sejam não só essencia- que são as únicas riquezas dessa gente, a penúria
is ao desenvolvimento, ao abastecimento, à sobrevi· aumenta. Até porque o desemprego grassa no Brasil,
vência, mas também o maior símbolo daquilo que en- fazendo com que este País comece a rejeitar seus fi-
tendemos por civilização. lhos em todos os quadrantes. Já não há mais terras

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado prometidas, já não há mais onde se esconder da in-
José Antonio. certeza.

O Sr. José Antonio - Deputado José Melo, pa- Pois bem. A reflexão e o desafio a que lhes con-
rabenizo V. ExA pelo seu pronunciamento. O problema voco, Srs. Parlamentares do Nordeste, é para que
da água é muito sério, principalmente em razão da fal- pensemos grande, do tamanho da coragem da nossa
ta de consciência da população, das empresas, que gente nordestina. Refiro-me à construção, a partir da
com sua própria atuação comprometem a ecologia no Foz do Amazonas, de um aqueduto que levaria água
tocante à água. Vejo com preocupação a possibilida- suficiente para irrigar o solo nordestino, rico, genero-
de de privatização de empresas de saneamento dos so e esperançoso como a sua gente. Não seria obra
Estados. Em alguns deles isso já está em pauta, e há faraônica, como alguns poderiam pensar num primei-
um estímulo por parte do Governo Federal. Isso leva- ro contato com a idéia.
rá, com certeza, a uma queda de investimentos no se- É muito menos onerosa e monumental do que a
tor de saneamento, com a concessão de privilégios própria transposição de águas do São Francisco.
àqueles que podem realmente pagar. Sr. Presidente, Assim, o Velho Chico, como lhe chamam os ribeiri-
Sr. Deputado José Melo, o setor de saneamento é um nhos, continuaria no seu leito secular, aguando terras
monopólio natural. Não há possibilidade de haver e lendas, sem deixar de ser o rio da integração nacio-
mais de uma empresa de saneamento por cidade, por nal, como lhe apelidou o visionário Juscelino Kubits-
região, por município. Isso certamente levará a um po- chek. Em todo o mundo existem dezenas de dutos
sicionamento que comprometerá mais ainda o equilí- mais longos para transportar petróleo e, aqui mesmo,
brio ecológico e a oferta da água, que certamente no Brasil, acabamos de inaugurar a primeira parte do
será o maior problema desse novo milênio que se vai gasoduto que nos abastecerá de gás boliviano.
iniciar a partir do ano 2001. Espero que a sua expec- É mais que uma idéia que lanço neste plenário.
tativa com relação à ANA realmente se concretize, É um desafIO. Um grande e generoso desafio que nos pc-
porque senão nós não teremos efetivamente ações dará redimir corno Nação que tanto deve à gente nordesti-
concretas nesse área. na pelas suas migrações forçadas, por sua dor secular.

O SR. JOSÉ MELO - Agradeço a V. ExA as pala- Sras. e Srs. Deputados, encerro este meu dis·
vras, que vêm enriquecer o nosso pronunciamento. curso com uma referência grata à minha gente. Nós,

Sras. e Srs. Deputados, em especial os meus da Amazônia, do alto da sabedoria ribeirinha, sabe-
colegas da bancada do Nordeste, convoco V. Exas. mos que nossos mananciais, nossa água, é muito
para uma reflexão sobre a questão da água. Como diz mais do que um dom divino, por isso mesmo acredita-
o poeta, não há dor maior do que a dor que se pode mos que a Agência Nacional de Águas possa, para
evitar. E o sofrimento secular dos nordestinos com a todos os brasileiros, ser um marco divisor entre o pas-
falta de água é injustificável, até indigno. É como se sado da ignorância e o presente dos desafios. É preci-
toda aquela região, com sua gente forte - acima de so ter consciência de que enchentes e secas não são
tudo forte, como disse em seu testemunho Euclides fenômenos apenas físicos, mas resultados sobretudo
da Cunha -, com seu solo rico e generoso, fosse con· de ações humanas.
denada a acreditar que a seca é um castigo divino e De nada adianta a grande mídia internacional
que a água é uma dádiva dos céus. inventar novos bichos-papões como EI Nino ou La

Há quase uma década, cresce o debate em tor- Nina para justificar os desastres apresentados como
no da transposição de águas do Rio São Francisco naturais. Se há um deslizamento de terras numa en-
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costa é porque houve desmatamento, é porque hou- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa
ve imperícia, é porque houve ocupação irregular. É, registra o voto de pesar de V. Ex.!!., solidariza-se com
portanto, uma questão de políticas públicas ou, sim- essa manifestação e autoriza, como requerido por
plesmente, de falta delas. Não é de estranhar que V. Ex.!!., que esse voto de pesar seja comunicado aos
sempre as áreas mais afetadas por enchentes sejam familiares.
as mais pobres, verdadeiros amontoados urbanos O SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente, peço
sem qualquer planejamento? Então, é preciso parar a palavra pela ordem.
de criar fantasias e agir. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExA a

O Brasil é um País privilegiado por suas éondi- palavra.
ções geoambientais, dono de um capital ecológico O SR. ALOíZIO SANTOS (PSDB - ES. Pela or-
fantástico em geral e ainda capaz de ter em suas re- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, volto
servas hídricas uma riqueza altamente renovável. A mais uma vez a esta tribuna para falar do maior muni-
questão agora é instituir, disseminar, enriquecer e es- cípio em população e, historicamente, o mais sofrido
palhar uma cultura que proteja esse patrimônio como e mais desprezado do Estado do Espírito Santo. Falo
patrimônio nacional, como bem comum. A ANA será - do Município de Cariacica, que dentre todos os outros
mais ou menos forte, mais ou menos eficiente - um municípios cio estado é o mais prejudicado pela má
instrumento administrativo de fiscalização, de outor- distribuição dos impostos. Se formos comparar os re-
ga, de controle, mas terá de ser muito mais para cum- passes per capita do Imposto sobre Circulação de
prir seus desígnios. Terá de inspirar uma verdadeira Mercadorias e Serviços (ICMS), teremos o menor ín-
cruzada em defesa das nossas águas, com inspira- dice, do estado.
ção, com dedicação, com o amor secular que nossa Responsabilizar o governo do estado não é o
gente da Amazônia sempre devotou aos seus rios. caminho. Existe uma legislação federal que determina

Era o que tinha a dizer. os critérios para distribuição .d?~ impostos. De cada
. R$4,00 repassados aos mUnlClplOS somente R$3,00

O SR. WILSON BRAGA - Sr. PreSidente, peço são determinados pelo chamado Valor Adicionado,
a palavra pela ordem. definido em lei federal com base numa série de indi-

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. ExA a cadores econômicos e sociais dos municípios.
palavra. Existem várias formas de se alterar isso, dentre

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Pela ordem. elas a mudança da legislação, por exemplo, reduzin-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de do-se de 75% para 50% a competência federal para
comunicar a V. ExA e a esta Casa o falecimento do definir esses repasses, proposta essa que já apre-
ilustre advogado Airton Cordeiro, no meu Estado, a sentei aqui na Câmara Federal. Assim, a outra meta-
Paraíba. de dos recursos seria repassada conforme critérios

Airton Cordeiro foi um dos homens de maior mi- estaduais. Por estar mais perto dos municípios, o go-
Iitância no fórum de João Pessoa. Exerceu os ofícios vemo estadual poderia fazer uma distribuição por cri-
de advogado, Professor de Processo Civil na Unipe e térios socialmente mais justos.
de Procurador-Geral da Defensoria Pública além de Mas, enquanto isso não acontece, temos' que
ter sido membro do Conselho Federal da 'OAB por rac~oci,nar sobre a lei vi~~n~e. Portanto, melhorando
quatro mandatos, representando o Estado da Paraí- os 1~~lcad.?res dos munl~I~I~S para aU":lentar nossa
ba e Conselheiro Estadual de 1969 a 1971 de 1985 partlclpaçao na hora de diVidir o bolo de Impostos ge-
a 1'987 e de 1989 a 1995. ' rados pelas atividades dos nosso~ cidadãos. ~ão se

, . pode ficar olhando para a populaçao empobreCida de
Toda a Paralba lame.nta o seu des,apareclme~to, Cariacica e dizer que o município ficou com o lixo da

e ?U de um ~o.do ~~peclal, porq.ue Airton Cord,elro, Grande Vitória, como fazem algumas pessoas, que
alem de correhglonano, sempre fOI um grande amigo. julgam homens como se fossem mercadorias.

Sr. Presidente, gostaria de registrar nos Anais Justamente por conta de sua população, Caria-
da Casa nosso voto de profundo pesar pelo desapa- cica transforma-se no município mais rico do estado.
recimento de Airton Cordeiro, solicitando a V. Ex" faça Afinal, sem o capital-trabalho produzido pelas mãos e
estender nossas condolências à viúva, Ora. Delza pela inteligência humana, o capital-financeiro não
Cordeiro, à toda a família enlutada e ao Presidente da pode ser transformado em riqueza. O que falta, por-
OAB, Dr. Afrânio Melo. tanto, para Cariacica é que seu povo seja convidado a

Era o que tinha a dizer. usufruir do resultado de seu trabalho.
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E isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O fechamento das fronteiras do Estado do Mato
somente poderá ser feito no dia em que o poder públi- Grosso do Sul para o trânsito de bovinos está inquie-
co promover essa partilha, seja pela justa distribuição tando os mercados de carne do Mato Grosso do Sul,
dos impostos produzidos pela riqueza gerada por de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás e do nosso
nossa gente, seja pela conversão desses recursos querido irmão Mato Grosso. A exclusão do Mato
em obras e serviços que beneficiem à coletividade. Grosso do Sul do Circuito Centro-Oeste de Pecuária,

E, quando se fala em promover benefícios cole- medida adotada pelo Ministério da Agricultura em 111

tivos, não se pode esperar isso de elites políticas que de janeiro último, está gerando prejuízos até agora in-
não têm qualquer identidade com o município. Este calculáveis para esses estados.
tem sido o problema maior de Cariacica. Nessas áreas há uma zona-tampão onde estão

Depois de sair de uma fase nebulosa, em que confinados cerca de 27 milhões de reses, incluindo o
nenhum prefeito conseguiu completar seu mandato, rebanho do Mato Grosso do Sul, diga-se de passa-
Cariacica só teve a oportunidade de ser governado gem, o maior do País, com cerca de 23 milhões de ca-
par uma pessoa que tem amor ao município quando beças. Em São Paulo, que também integra o Circuito
estive à frente de sua prefeitura, de 1993 a 1996. Centro-Oeste, os reflexos do fechamento das frontei-

Para governar Cariacica é preciso amar e co- ras do M~to G,ros~o do S~l ~ão ai~da m~iores: lá: a ar-
nhecer sua gente, ter identidade com ela. Gente que roba SU~IU ate 20 Yo ~os ultlmos trmta dias e esta sen-
veio de fora, como indica o próprio nome do municí- do vendIda a 42 reaiS, preço de ontem.
pio, como a profetizar seu futuro, mas que veio para No Mato Grosso do Sul, ocorre exatamente o in-
trabalhar e desenvolver a cidade e não para sa- verso: com a superoferta de carne, já que o exceden-
queá-Ia. te não pode ser exportado, o preço da arroba caiu e

Cariacica precisa de investimentos em in- ontem estava cotado em 36.reais, o qu~ dá uma dife-
fra-estrutura, em educação, em transportes, em sa- rença, pa~a menor, de 6 reais em relaçao ao do mer-
neamento básico, na geração de empregos e de ren- cado paulista. .
da, na fixação em seus domínios das sedes fiscais O fechamento das,fron~elras do Mat~ Grosso ?O
das empresas que ali operam; Cariacica até merece- Sul, cabe esclarece~, fOI motivado em razao do r~gls-
ria uma indenização do estado, uma compensação tro, em ~ 99~, de dOIS.fo~os de febre aftosa ocorndos
pelo crime de lesa-pátria que cometeram no passado, no MUnicípiO de N~vlral, ao sul do est~do. E quero
construindo uma ponte tão baixa como a Florentino ressaltar, Sr. P~esldente, que antes diSSO o ~ato
Avidos e, depois, a Segunda Ponte, fechando definiti- Grosso do Sul fiCOU 49 meses sem nenhum registro
vamente suas portas para o mundo. ~ o único dos de foco de febre aftosa.
quatro municípios da Grande Vitória banhados pelo ~firmo, contudo:., que esses focos, registrados
mar que não pode receber navios. h~ r:tals,de um ano, nao foram encontrados em reses

Mas, para compensar isso, pode muito bem orlgmárlas do Mat~ Grosso ,do ~u.1. !~do leva a cr~r
desenvolver-se como porto seco e melhorar seus in- que o gado contaminado seria origInariO do Parag~al,
dicadores econômicos, integrando-se ao comércio p~ís com, o, qual o Mato Grosso do Sul faz fronteira.
exterior e dele auferindo vantagens que serão volta- Nao h.á dUVidas de que o reb~n~o,sul-mato-grossense
das para o bem-estar de sua população. é sadiO e totalmente comerclallzavel.

Cariacica merece respeito, por sua história, sua ,Depois de ~ais de ano defendendo ,esta tese,
gente e sua força! S?la em pronunciamentos ,ne~ta Casa, seja e~ reu-

, . moes até com o Excelentlsslmo Senhor PreSidente
Era o que tlOha a dIzer. da República ou com o Sr. Ministro da Agricultura, Dr.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Dando con- Pratini de Moraes, semana passada ocorreu um fato

tinuidade ao Grande Expediente, concedo a palavra que pode comprovar o que temos dito nesse período.
ao nobre Deputado Waldemir Moka, do PMDB do O Ministério da Agricultura proibiu a entrada em
Mat~ Grosso do Sul. S. ExA dispõe de até 25 minutos território brasileiro de gado oriundo do Paraguai, em
na trrbuna. razão da suspeita de focos de aftosa naquele país.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pro- Pois bem. Tal fato remete-nos ao raciocínio de que o
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e gado contaminado em 1998 não era realmente do
Srs. Deputados, nos últimos dias, um impasse tem Mato Grosso do Sul, e sim do país vizinho, até porque
mobilizado Governo, pecuaristas e todos os setores foi feita uma pesquisa, num raio de 30 quilômetros, e
da economia nacional. em nenhuma mostra de sorologia foi encontrado foco
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da febre, em nenhuma cabeça sequer do rebanho do Sul foram considerados de área livre, o terceiro esta-
Mato Grosso do Sul, o que reforça minha tese de que do que o Ministério cotava com um dos melhores,1 o
o gado contaminado, tanto em Naviraí como em Porto Mato Grosso do Sul, foi vetado. Apenas dois focos,
Murtinho, era contrabandeado do charco paraguaio. pontuais e isolados, em Naviraí, foram suficientes

Após quatro anos sem focos da doença, ne- para dar um golpe duríssimo na economia do -Mato
nhum pecuarista de meu estado seria irresponsável Grosso do Sul. Na verdade, Deputado Waldemir
bastante a ponto de deixar seu rebanho à mercê de Moka, pressões internacionais rotulam a nossa car-
uma doença considerada de Terceiro Mundo. ne, impedindo que o nosso País possa competir de

Anteontem, as autoridades sanitárias do Mato igual para igual, porque de igual para igual ganhamos
Grosso do Sul apreenderam um lote com 198 reses todas deles. Ha duas semanas, o Conselho Monetá-
que seria contrabandeado do Paraguai. O gado foi 10- . rio americano sobretaxou o aço brasileiro e o nosso
calizado no Município sul-mato-grossense de Para- suco de laranja. Não consomem a nossa carne, tudo
nhos, na fronteira com o ParaguaLlnvestigações pre- isso porque conhecem o potencial que este P~ís tem
liminares dão conta de que o rebanho pertence ao nessas áreas. V. Exlil fala em nome de um povo ~iti-

país vizinho. mado pela rotulação do neoliberalismo, pela di~p,uta,

Após o registro dos focos de aftosa, suposta- dos cartéis e trustes que impedem a competição de
mente ocorridos em rebanho do Mato Grosso do Sul, igual para igual. Parabenizo V. Exlil por seu discurso.
em 1998, começou-se uma batalha para livrar o esta- O meu e~tado, onde o tempo de incidência da febre
do das possíveis restrições que porventura o setor vi- tem sidci"menor que no Mato Grosso do Sul- esta~os
esse a sofrer. Foi justamente isso o que aconteceu, com81~tando, em fevereiro, 48 meses sem registro de
com as nossas fronteiras sendo fechadas a partir des- nenhüm caso -, também sofre algumas represálias.
te ano. Agora mesmo, mais de 3 milhões de cabeças de gado

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- estão impedidas de ser abatidas porque fazemos
dos. O bloqueio às compras de carne bovina do Mato fronteira com a Bolívia e com o Estado de Rondôllia.,
Grosso do Sul, como já afirmara anteriormente, está e eles criaram a chamada zona-tampão. R,ec~rt~,l,
prejudicando e muito toda a cadeia da carne. Os frigo- mente, meu estado acabou sendo considerado a'reà
ríficos paulistas podem fechar suas portas a qualquer livre de aftosa, mas toda uma região da Grande Cáce-
momento. E é preciso dizer que quase 40% da carne res está impedida de abater seu gado porque o Mer-
que abastece o mercado interno paulista é originária cado Comum Europeu dita regras, e o Governo bras,i-
do Mato Grosso do Sul. leiro, em vez de debater frente a frente o problerTléi 'e

Concedo um aparte ao eminente Deputado WiI- provar a sanidade da nossa carne, submete-s~ às:de::-
son Santos. terminações. Parabenizo V. Exlil e o Estado do Mato

O Sr. Wilson Santos _ Colega Deputado Wal- Grosso do Sul, fazendo votos de que ~s.se d~ama s~ja

demir Moka, uma das revelações desta nova Legisla- c~rto. O Ma~o.Grosso do S~I, s~m dUVida,. e referen-
tura da Câmara Federal Deputado qualificado que ela em pecuana de ponta, nao so em quantidade, mas
com certeza orgulha a r~presentação do Estado do princi~alment~em.qualidade. C~m ce~ez~ e~~essão,
Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, o proble- vetos internacionais, porque sena ",lUltO faclll.~olar o
ma da febre aftosa esconde na verdade uma deman- foco, resolver o problema e continuar habIlitando
da econômica muito forte. Essa é uma doença medie- aquela .carne para con~umo nacional e exp~rta'ção.
vaI. O Brasil é o segundo maior produtor de carne de Aproveito esta oportunidade para parabeniza-lo por
consumo do mundo e possui todas as condições para sua atuação, há _alguns minutos, na. Comissão' de
assumir, em menos de seis anos, a liderança mundial Orçamento. A açao destacada e corajosa de V. Ex!!
do mercado de carne. Mas os que dominam o mundo, em defesa do seu estado e do Centro-Oeste permitiu
os que constroem os cartéis e os trustes, permane- que a nossa bancada do Centro-Oeste garantisse
cem impondo barreiras, ora alfandegárias. ora fitos- mais 5 milhões para a irrigação, segundo preceitua
sanitárias, ora outras. O Mato Grosso do Sul possui o Constituição. Parabéns por essas duas posturas no
maior rebanho bovino do Brasil e um dos maiores do dia de hoje, Deputado Waldemir Moka.
mundo. A qualidade da carne naquele estado é das O SR. WALDEMIR MOKA - Agradeço a V. ExA o
melhores. O Mato Grosso do Sul esteve, junto com o aparte, que incorporo ao meu pronunciament9. emi-
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre os estados nente Deputado Wilson Santos. Na verdade, apenas
que produziam o que havia de melhor em termos de nos somamos ao Deputado na Comissão de Orça-
qualidade de carne. Mas enquanto os dois estados do mento, uma vez que lá estava a bancada do Qf)n-
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tro-Oeste, sob sua liderança, obstruindo, até que o E o pior de tudo, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sub-Relator concordou em nos dar aquilo a que, é que as indústrias frigorfficas de São Paulo estão
constitucionalmente, temos direito: 20% dos recursos convivendo com o fantasma do desemprego, devido
de irrigação, que têm de ser destinados, obrigatoria- aos problemas enfrentados pela queda na produção
mente, à região Centro-Oeste. de carne bovina. Em algumas unidades, o volume de

Concedo um aparte ao eminente Deputado Nelson abates de bovinos recuou 30%.
Trad. O Mato Grosso do Sul, reitero, é o principal

O Sr. Nelson Trad - Fico agradecido. nobre fornecedor de carne bovina com osso do mercado
Deputado Waldemir Moka. Minha presença nesta trio paulista. A situação é tão grave que o Governo de
buna mostra que toda a bancada está solidária com São Paulo solicitou a essas indústrias que não sejam
V. Ex. pelo discurso que faz. Conhecfamos de ante- confirmadas as demissões anunciadas, sob o risco
mão o teor desse pronunciamento e sabemos da pro- de agravar ainda mais o quadro de desemprego no
fundidade com que V. Ex!' está tratando um assunto estado, que, como todos sabemos, funciona como
de enorme repercussão na economia do nosso Esta- termômetro da economia nacional. Especialistas te-
do do Mato Grosso do Sul. Tem autoridade V. ExA para mem sobretudo pela volta da inflação, devido à alta
fazer tal discurso, por conta de sua atuação par- desenfreada da arroba em território paulista.
lamentar de oito anos na Assembléia Legislativa de Com 23 milhões de cabeças, o Mato Grosso do
nosso estado, e agora, nesta Casa, por sua preo- Sul tem o maior rebanho do Pafs, respondendo por
cupação intermitente com o atual estágio da econo- 30% da produção nacional de carne. Em média, o es-
mia do Mato Grosso do Sul. Estamos sofrendo com tado envia todo ano cerca de 3 milhões de reses para
as demarcações de terras indfgenas. Qualquer tfbi~ os demais estados - boa parte para São Paulo.
ou perônio encontrados em um pedaço de terra já é No Mato Grosso do Sul, a agropecuária partici-
vestfgio de cemitério indfgena. Sabemos da limitação pa com 30% do Produto Interno Bruto. Todos os de·
da área de fronteira do nosso estado, onde V. ExA tem mais setores, direta ou indiretamente, dependem da
atuado decisivamente em busca de uma solução. sobrevivência da pecuária. E esse ciclo se repete em
Estamos preocupados também com a onda crescen- Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, principalmente
te das invasões de áreas agrfcolas no nosso estado. nas zonas-tampão, onde o comércio está praticamen-
Estamos assustados porque dormem, nas gavetas do te parado.
estado, cerca de duas vintenas de mandados de rein- Concedo o aparte ao eminente Deputado do
tegração de posse, sem nenhuma força polftica que Estado de Goiás Euler Morais.
possa movê-los para efetivar a reintegração do direito O Sr. Euler Morais - Nobre Deputado Waldemir
garrote~do. Nós, ~o Mato G~oss~ do Sul, Estado ~e Moka, desejo cumprimentá-lo por seu pronunciamen-
economia essenCIalmente ~nmána -,somos os malo- to, importante para nós e especialmente para os esta-
res produtore,s ~e gado bOVIno do PaiS, com um reba- dos preocupados com a normalização de sua situa.
nho de 23 m~lhoes ?e ~abeças -, estam~s assus:a- ção junto ao organismo internacional que cuida do
d?s com as cl~cunstanclas que V. E~ desfila no belrs- problema da febre aftosa. Goiás e o Mato Grosso do
slmo.pro~unclamento que faz neste mstante. Receba Sul passaram a ter essa preocupação sobretudo a
a solrdaned~de da nossa bancad~, ~om ~ certeza de partir da publicação da Instrução Normativa nil43, do
que os órgao~ do Governo brasll~lro hao de estar Ministério da Agricultura, em dezembro passado, que
atentos ao pengoso momento que vive o Mato Grosso estabeleceu as novas zonas-tampão. Assim como no
do Sul. Mato Grosso do Sul, também em Goiás, especial-

O SR. WALDEMIR MOKA - Agradeço ao De- mente na divisa com o Tocantins e mesmo com o
putado Nelson Trad, eminente liderança do meu Estado de Mato Grosso, nossos pecuaristas suscita-
estado, o aparte, que incorporo ao meu pronuncia- ram inúmeras questões, dúvidas e preocupações,
mento. sentindo-se extremamente apenados pelo rigor com

Para que possamos dimensionar o tamanho da que foi estabelecida a zona-tampão naquela região,
crise de consumo que se avizinha em São Paulo, au- uma vez que em Goiás já há seis anos não existe
toridades e empresários paulistas se reuniram ontem nenhum foco de febre aftosa. Gostaria de relembrar
para tentar contornar o problema. Essas reuniões, a V. Ex·, Parlamentar envolvido e preocupado com a
cabe ressaltar, vêm ocorrendo periodicamente devido questão da agropecuária não só no seu estado mas
à necessidade de se encontrar alternativas para que no Pars, que no inrcio de janeiro os Deputados Rober-
o mercado volte a funcionar normalmente. to Balestra, Jovair Arantes e eu, do Estado de Goiás,
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estivemos na cidade de Porangatu com cerca de qui- nal de Agricultura, as quais procurarei apresentar, re-
nhentos pecuaristas e com a representação do Minis- sumidamente, logo abaixo.
tério da Agricultura, a fim de buscar solução para a Vale ressaltar que essas sugestões foram entre-
Instrução Normativa n2 43. Naquela oportunidade pe- gues semana passada ao Sr. Ministro, que solicita-
dimos um voto de confiança no sentido de não haver mente as recebeu e prometeu analisá-Ias com o devi-
nenhuma ação, mesmo na Justiça, ou intempestivida- do cuidado. Ao Ministro foi entregue documento deno-
de que possa macular ou criar imagem distorcida do minado Análise de Risco para Febre Aftosa, que
Brasil, uma vez que temos feito enorme esforço para constitui ferramenta recente para suporte à decisão
regulamentar nossa situação no mercado internacio- em programas de saúde pública, inclusive sendo re-
nal e, com isso, facilitar nossas exportações. Foi as- conhecida pela Organização Internacional de Epizoo-
segurado - e fomos testemunhas - que até amanhã, tias (OIE). Prova disso é que a alE vem discutindo a
dia 10, o Ministério da Agricultura daria uma solução aplicação da Análise de Risco desde a década de 60,
técnica que não iria ferir as normas da alE. Recebi estando esses documentos disponíveis em seu site
convite do Ministro da Agricultura, que irá dia 11 a Go- na Internet.
iânia, para participar de reunião que tratará do Bra- O Sr. Vadão Gomes - Deputado Waldemir
sil-Empreendedor Rural e da febre aftosa. Deputado Moka concede-me V. ExA um aparte?
Wald~mir Moka, espero.que o Ministr~AP~atini de Mo- ~ SR. WALDEMIR MOKA-Ouço com prazer o
raes, !unto com sua ~qUlpe, le~e a ,~Olanla, ~onforme àparte de V. Exil, nobre Deputado Vadão Gomes.
combinado e prometido, soluça0 vlavel, factlvel e sa- .I _

tisfatória, para que não ocorram os prejuízos que es- I d". O Sr. V?dao Gome~.- Nobre Deputado, estava
tão acontecendo no Estado do Mato Grosso do Sul, J1(T1; meu gabinete e achei Intere~santes, oportun~s e
referência de trabalho e de esforço na pecuária, e que Importantes as ~uas obse~açoes e pre?cupaçoes.
não prejudique também o Estado de Goiás. Manifes- QU~~o me ass~clar .a V. Ex , po~ ~er paulista e ,estar
tamos nossa solidariedade e esperamos que a pro- verificando ~ vlsu~lIzando as ~1~lculdades advln~a.s
posta apresentada ao Ministério da Agricultura pelo dessa portaria assl~ada ~elo M~.nlstro, qu~, ~~m ~UVI-
Fórum Nacional de Pecuária de Corte que solicita a da nenhuma, seguIu a onentaça~ dos seus te~~lcos,
. - '. ',. mas de forma extremamente erronea. Na reunlao de
Introduçao da análise de riSCO como alternativa, seja t C' - dA' It d A bl" L
considerada. Talvez seja a saída para normalizar- o~ e~ na om~ssao e grlcu ura a ssem ela e-

't - D t d Waldem'l M ka grade glslatlva de Sao Paulo, em que estavam presentesmos a SI uaçao. epu a o r o ,a - , ,
o a V. ExA o a arte e arabenizo-o pejo brilhante seus compan~elros do ~at? Gr?~so.d,o Sul, fiCOU pr~-

ç , t p P vado por téCniCOS do proprlo Mlnlsteno e por pesqUl-
pronunclamen o. . sadores da USP que não era necessária a sorologia

O S~. WALDEMIR MOKA - O~ngado, Dep~d~ da forma como está sendo implantada. Aliás, é impos-
Euler MoraiS. Conheço a preocupaçao de V. Ex e e sível de ser implantada da forma como foi conduzida
isso que estamos pro~ondo.V. ExAterá oportu~idade pela portaria então assinada. E o pior disso é que
~e ver que a alternativa é exatamente a análise de uma zona-tampão de 700 quilômetros não é usual em
fiSCO. lugar nenhum do planeta. O foco de qualquer peste

Sr. Presidente, continuando, se não bastasse mais pesada que esta que estamos presenciando
isso, os grandes jornais do País trazem reportagem hoje, em qualquer lugar do mundo, principalmente na
que mostram que a agropecuária foi o setor que mais Europa, nunca ultrapassou 30 quilômetros, e no
puxou o crescimento da economia brasileira em 1999. Brasil se criou uma zona-tampão de mais de 700 qui-
Cresceu 8,99%. É bom lembrar que esse crescimento lômetros. Gostei também da oportuna observação
foi registrado no ano passado, quando, por coincidên- de S. ExAsobre a dependência comercial entre as in-
cia, não havia restrições ao trânsito de bovinos no dústrias paulistas e a produção do Mato Grosso do
Mato Grosso do Sul. Sul e em que estão comprometidos os dois lados. É

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fiz essas algo excepcional que está acontecendo neste País,
observações preliminares para que os colegas pos- muito preocupante, uma emergência e realmente pre-
sam tirar suas conclusões e, assim, avaliar o tamanho cisa ser cuidado. Temos de tomar uma posição firme
da crise pela qual passa a pecuária brasileira. Ao Mi- sobre isso porque o crescimento econômico do Sra-
nistério da Agricultura e do Abastecimento, na pessoa sil, como hoje pude verificar na Folha de S.Paulo,
do Sr. Ministro Pratini de Moraes, peço atenção espe- tem dependido da agricultura e da pecuária. Sem dú-
cial às sugestões formuladas pelo Fórum Nacional da vida que isso vai comprometer seriamente esses dois
Pecuária, entidade vinculada à Confederação Nacio- setores, sem falar das vantagens que terão os empre-
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sários, os frigoríficos do Mato Grosso do Sul, que samos fortalecer essa base fundamental da econo-
estão ganhando rios de dinheiro por causa do dife- mia no Brasil que se está formando agora. Junto-me a
rencial de preços. Parabéns a V. ExA por defender V. ExA para lutarmos unidos na erradicação desse
esta causa tão importante para todos nós, brasileiros, problema em nosso País.
que vamos pagar essa conta a curto prazo. Somo-me O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente os
a V. ExA nessa luta importante eoportuna. Obrigado. apartes feitos pelos companheiros desta Casa v~le-

O SR. WALDEMIR MOKA- Obrigado, Deputado ram para demonstrar a importância do assunto.
Vadão Gomes, V. ExIl, na verdade, SÓ vem ratificar mi- Encerro dizendo o seguinte: não está aqui um
nhas palavras. , ,Deputado a propor que sejam desobedecidas as nor-

, Ouço ,c~m pra~er o eminente Deputado ~llton mas internacionais. Não queremos que o Mato Gros-
Capixaba, UnI.co caplxa~a do Estad~ de Rondônia. so do Sul, Mato Grosso e Goiás, no futuro, sejam cha-

O ~r. Nllton Caplx~ba - Obrigado" Deputado mados de irresponsáveis por propor qualquer coisa
Waldemlr Moka. ParabenIzo-o pelo seu discurso, de que venha a contrariar as normas da alE.
grande importância não apenas pa~ o Estado de Achamos que há possibilidade de flexibilização
Mato Grosso, mas também para a reglao Norte, sobre . " . .
a erradicação da febre aftosa no País. Essa doença d~ ~cordo c~m a comuOldade clentJflca e qu.e vai per-
está causando grande prejuízo aos Estados de Mato mltlr, sem fe~lr nenhuma norma da OIE, que Importan-
Grosso, Rondônia, Acre e Amazônia. Hoje, a agrope- tes economl~s de Mato Grosso, do Mato Grosso do
cuária faz parte da economia de Rondônia. Somente Sul e d.e ,Goiás ,possam exercer sob pena de termos
em 1998 foram comercializados 250 milhões q,e reais. um preJulzo mUito grande nesses estados.
Se o Ministro da Agricultura juntar seus esforços aos Em 1987, o Plano Hemisférico de Erradicação
dos Parlamentares, tenho certeza de que conseguire- da Febre Aftosa introduziu novas abordagens, com
mos resolver essa situação. Parabenizo mais uma vez estratégias diferenciadas regionalmente, para erradi-
V, Exil pelo seu discurso, pois é de suma importância cação do vírus da Febre Aftosa nos países
q~ resolvamos esse problema da febre aftosa em sul-americanos. Em 1994, novos acordos permitiram
nosso País. medidas complementares que aumentaram significa-

o SR. WALDEMIR MOKA - Deputado Nilton tivamente as oportunidades de sucesso do programa.
Capixaba, agradeço a V. ExA o aparte. A preocupação Em 28 de dezembro de 1999, o Ministério da
de V. ExA é a mesma de todos nós. Agricultura baixou a Instrução Normativa nº 43, que

Ouço com prazer o Deputado Agnaldo Muniz. disciplina o acesso de animais e produtos de origem
O Sr. Agnaldo Muniz - Deputado Waldemir animal para as áreas livres da Febre Aftosa com vaci-

Moka, parabenizo V. ExIl pela transparência da preo- nação.
cupação e pela forma como vem tratando esse as- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Análi-
sunto. O Brasil está diante de novas perspectivas de- se de Risco, segundo o Fórum Nacional da Pecuária,
vido à abertura de mercado na China. Seremos os oferece meios para avaliação, gerenciamento e co-
maiores exportadores de carne do mundo. Solidari- municação do perigo da febre aftosa. O nível adequa-
zo-me com V. ExA por sua preocupação, que é a mes- do de proteção definido na Instrução Normativa nº 43
ma do companheiro Nilton Capixaba, com a febre af- pode ser plenamente atendido por meio do emprego
tosa no Brasil, porque atualmente existe no Estado de da Análise de Risco.
R~ndônia um rebanho de,aproxim~damente 8 ~i- Essas regras estão embasadas nas alternativas
Ihoes de cabeças. A pe~uárl~ é um pilar da ec?nomla da OIE e na interpretação brasileira sobre gerencia-
que v~~ crescendo mUito nao só em Rondônia, mas mento do perigo da doença e atende à necessidade
na reglao Norte ?omo um todo. Estou de acordo com geral do Programa Nacional de Erradicação.
V. ExA quando diZ que devemos tratar esse assunto . _ ,
com muita seriedade e exigir um apoio maior por par- , , C~mo se v~, a própria Instr~~ao ~ormatlva ,do
te dos órgãos governamentais. No Estado de Rondô- MIOI~térlo da ~gncultura prevê a utlhzaça~ da Anáh~e
nia, o desenvolvimento ocorreu não em função de de R.lsco para liberar ár~as onde há suspeitas da eXls-
medidas para incentivá-lo, mas pelos pioneiros, pelas têncla do vírus, como e o caso do Mato Grosso do
pessoas que ali se estabeleceram e trabalharam. Sul.
Agora, precisamos desse suporte para trabalhar com
muito afinco na erradicação da febre aftosa, a fim de
que a nossa carne seja ainda mais valorizada e pos-
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12) Equivalência no gerenciamento do perigo da enérgico, reafirmando a posição do Governo do Brasil
febre aftosa como alternativa para a sorologia em de defensor das liberdades fundamentais de todos.
animais da área-tampão para abate imediato em O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re-
área livre; cebe o requerimento de V. Exi\ e autoriza a tramitação

22 ) Revisão da política sanitária do Estado do regimental do mesmo.
Mato Grosso do Sul para reduzir cientificamente a O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG) - Sr.
área contaminada e fixação de área-tampão no limite Presidente, peço a palavra pela ordem.
adequado de proteção; O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exi\ a

32 ) Procedimento de "Análise de Risco" requeri- palavra.
do por agentes localizados em área livre que queiram O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Pela or-
importar animais ou carne com osso de áreas-tampão. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bra-

O documento elaborado pela CNA salienta ain- sil assinou hoje, em Nova Iorque, o Tratado de Roma,
da que a comunidade científica apóia integralmente de adesão ao Tribunal Penal Internacional.
as medidas da política sanitária. Na qualidade de inte- Em entendimentos com o Itamaraty e o Ministro
grante da Comissão de Agricultura desta Casa, reafir- da Justiça, fiz um projeto de emenda constitucional
mo que os pecuaristas, os empresários e as entida- para adaptar nossa Constituição às condições do
des ligadas ao setor não pregam desobediência às Estatuto do Tribunal Penal Internacional.
nor~as internacionais vigentes sobre o trânsito de , Com o apoio de toda a Casa e de todos os parti-
bovinos. do~, esperamos que esse projeto tenha tramitação rá-

Pelo contrário. Há um desejo comum de que o'piCiâ, porque, na medida em que se aprove essa
Ministério da Agricultura flexibilize as restrições im- ' 'em'enda, o Brasil poderá, além de aderir ao Tribunal
postas a Mato Grosso do Sul, observando as diretri- Penal, o que já foi feito hoje, ratificar o Estatuto do Tri-
zes que apregoam os organismos internacionais de bunal Penal Internacional, para que ele entre em vigor
epizootias. imediatamente. É um tribunal permanente que vai jul-

E as alternativas viáveis, política e tecnicamente gar pessoas físicas acusadas de crimes graves, como
corretas, estão nas mãos do Sr. Ministro da Agricultu- crime contra a humanidade, agressão de um país a
ra, a quem cabe decidir pela abertura ou não das fron- outro, crimes de guerra e de genocídio.
teiras do Mato Grosso do Sul ao mercado livre da af- Encaminharei esse projeto de emenda à Mesa.
tosa. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa re-

Esperamos que o bom senso, que sempre nor- cebe sua proposição, Deputado.
teou as decisões do Sr. Ministro da Agricultura, preva- O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a pa-
leça uma vez mais, para o bem da pecuária brasileira, lavra pela ordem.
para o bem da economia nacional. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exll a

Sr. Presidente, peço a V. Exê que autorize a di- palavra.
vulgaç~o d:ste meu pronu.nci~mento nos veículos d~ O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Pela ordem. Pro-
comumcaçao da Casa, haja vista a gr?nde expectati- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
va que cerca o assunto em todo o Pais. Srs. Deputados, estávamos, agora, na reunião da

Muito obrigado. bancada gaúcha, onde foi deliberado que a bancada
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a irá, neste momento, e já está se deslocando, ao Palá-

palavra pela ordem. cio do Planalto, a fim de resolvermos de uma vez por
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exi\ a todas uma questão que diz respeito à Recoop, ou

palavra. seja, a Revitalização da Cooperativas.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem. N~ssa reunião, ti~emos ~epoimentos re~l.mente

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao mesmo dramátiCOS ,com relaç~o a ml~ha~e~ de f~mlhas de
tempo em que saudamos a presença em plenário do todo o Brasil no que diz resp:lt~ a hberaç?o desses
Dr. Paulo Maluf ex-Governador e ex-Prefeito da cida- recursos, algo em torno de 2 bllhoes de reaiS, para to-
de de São Pa~lo, fazemos uma indicação ao Poder das as cooperativas do Brasil.
Executivo na qual propomos que se chame para con- Então, quero registrar aqui, Sr. Presidente, que
sultas o Embaixador brasileiro na Áustria. Que tam- estaremos nos deslocamos para lá.
bém o Presidente da República, por meio do Ministé- Outro assunto, Sr. Presidente. Uma reivindica-
rio das Relações Exteriores, emita um comunicado ção dos representantes dos Conselhos de Odontolo-
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gia dos estados é de que seja modificado o texto do Todos temos o dever e a obrigação de nos posi-
art. 6Q da Medida Provisória nQ 1976-22, de 11 de ja- cionar sobre o que, lamentavelmente, ainda é um dile-
neiro de 2000, que altera a Lei ~ 9656, de 3 de junho ma para o Brasil e - por que não dizermos - para todo
de 1998, que dispõe sobre os planos privados de as- o planeta.
sistência à saúde, e dá outras providências. Trata-se da opção entre a sobrevivência de bi-

O art. 62 revoga o inciso VIII do art. 10 (procedi- Ihões de pessoas ou a sofisticação de vida de uma
mento odontológico, salvo o conjunto de serviços vol- pequena minoria; dito de outro modo, entre apoiar os
tados à prevenção e manutenção básica da saúde que defendem o lucro fácil e extorsivo e aqueles que
dentária, assim compreendidos a pesquisa, o trata- lutam pela saúde e o bem-estar das comunidades.
mento e a remoção de focos de infecção dentária, Não podemos mais adiar a definição de nossa
profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia opção para o Brasil e mesmo para toda a humanida-
bucomaxilar). E retira a Odontologia da obrigatorieda- de: devemos enfrentar o paradoxo de a saúde ser tra-
de do Plano de Referência; ou seja, o plano básico, tada como mercadoria.
que engloba o atendimento geral, é o mais amplo. Sras. e Srs. Deputados, por mais absurdo que

Os representantes de classe colocaram alguns possa parecer, todos nós estamos diante desse dile-
pontos que devem ser levados em consideração: ma. Quem de nós aqui ousaria fazer uma opção con-

1) Não foi levada em consideração a opinião dos trária à saúde ou à vida quando estivesse em jogo a
dentistas e de suas entidades de classe; aquisição de um medicamento, que é tratado pelo

2) Houve um grande lobby das cooperativas por mercado como se fora só mais uma mercadoria re-
não terem condições de competir com as grandes gida pelo alto lucro, característica dos grandes labo-
empresas de seguro privado. ratórios farmacêuticos em todo o mundo, e em parti-

o Secretário Executivo ponderou que o fato de cular no Brasil?
ter saído a medida provisória sem ouvir-se a opinião Caso perguntássemos a qualquer cidadão da
dos Conselhos foi um erro, mas que há tempo para fa- Terra para que servem os remédios, a resposta seria:
zer algumas correções. Indicou uma reunião para de· para curar as doenças, para salvar vidas ou para mio
bater com o Dr. Januário Montoni, Presidente da norar o sofrimento de milhões ou bilhões de enfermos
Agência Nacional de Medicina Preventiva, numa data em todo o mundo. Nada mais óbvio.
posterior a ser agendada, pois ele é a pessoa indica- Desgraçadamente, na prática, essa simples e
da pelo Ministério para tratar desse assunto, que é de primária associação não ocorre na grande maioria
interesse das seguradoras, cooperativas médicas, das situações.
odontológicas e do MS. Os números são frios e estarrecedores. Morrem

Participaram também da audiência com o Dr. todo ano milhões de pessoas por doenças que po-
Barjas Negri o Presidente do Conselho Regional de dem ser prevenidas e curadas. A ciência, em grande
Odontologia do RGS, Dr. Cizino Risso Rocha, e repre- parte das doenças, já encontrou os meios de trata-
sentantes de outros estados. mento ou mesmo os de impedir sua instalação.

Preside a Comissão que trata dessa medida Mesmo assim, a malária, a tuberculose e as in-
provisória o Deputado Medeiros. O Relator ainda não fecções respiratórias agudas, que em 1998 mataram
foi escolhido, mas trata-se de um Senador pelo milhões de seres humanos, ainda matam a imensa
PMDB. maioria nos países do Terceiro Mundo.

Era o que tinha a dizer. A febre amarela ocupa hoje campanhas de vaci-
O SR. MANOEL SALVIANO - Sr. Presidente, nação em todo o País, registrando óbitos em 1999 e

peço a palavra pela ordem. 1998, chegando a sete o número de casos confirma-
o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exll a dos no Distrito Federal.

palavra. A maior parte das vítimas dessas doenças mor-
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Pela reu e podia não ter morrido, sobretudo se tivesse tido

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- acesso às vacinas e aos remédios necessários. Mas
dente, Sras. e Srs. Deputados, ocupamos mais uma para os pobres os remédios não existem, não fazem
vez esta tribuna para levantar o debate sobre uma sé- mais efeito ou não são mais fabricados. Os excluídos
ria, vital e dramática questão. Quero tratar hoje da morrem porque são seres desprovidos de condições
questão dos medicamentos no Brasil. de gerar lucros para os grandes laboratórios.
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Não é exagero, Srs. Deputados. Pelo contrário, mente altos, parte deles poderia, sem dúvida, ser in-
os estudos comprovam que a grande indústria farma- vestido na pesquisa de doenças que afetam a maioria
cêutica investe quase exclusivamente em medica- da população mundial. Nada disso acontece.
mentos que lhe garantem excelente retorno. Apenas A indústria farmacêutica tem direcionado seus
13 dos 1.223 medicamentos lançados no mercado gastos para algo "mais importante" do que a pesquisa
pelas empresas farmacêuticas multinacionais, entre para descoberta da cura das doenças tropicais: a pro-
1975 e 1997, direcionavam-se ao tratamento de do- paganda. Só nos Estados Unidos, cerca de 11 bilhões
enças tropicais que afetam os países mais pobres, in- de dólares foram aplicados no ano de 1998. Fortunas
clusive o Brasil - isto é, apenas 1% do total. são gastas também, naquele país, para manter o

Do restante, não se pode negar que uma parce- lobby junto a governos de todo o mundo.
la dessas novidades contribuiu para aliviar o sofri-o Srs. Deputados, lucro a qualquer custo, este é o
mento ou a morte prematura dos que a elas tiveram único e grande argumento das indústrias do setor far-
acesso. Os mais recentes lançamentos estão volta- macêutico. Hepetem à exaustão que não podem in-
dos, em grande parte, para questões não essenciais vestir se não tiverem a perspectiva de um gordo retor-
à saúde. São os remédios que prometem livrar a hu- no para seus acionistas. Os bilhões de desassistidos
manidade da calvície, das rugas, da impotência e da não são problema deles, simplesmente lavam as
obesidade. Este é o ramo de pesquisa e de mercado mãos.
que mais cresce, por ser o mais lucrativo. Eles fizeram a opção clara e cristalina diante do

Essa é uma tendência histórica. As investiga- dilema original. Não titubearam em decidir pela saúde
ções na busca da cura de doenças de países sub- financeira de suas empresas em detrimento da saúde
desenvolvidos só ocorreram, em sua grande maio- e da vida de bilhões de pessoas.
ria, quando cidadãos do Primeiro Mundo estiveram São essas mesmas empresas transnacionais
ameaçados. que dominam o mercado mundial que ditam as regras

O desinteresse dos grandes laboratórios é evi- da assistênGia farmacêutica no Brasil. São esses gru-
dente. Dos 24 maiores fabricantes, nenhum realizou pos que, atualmente, investem pesado contra a políti-
investigações básicas sobre a malária, doença que ca de medicamentos genéricos, uma das estratégias
nos próximos 20 anos deve matar 40 milhões de pes- para se minorar a grave situação de nossa população
soas somente na África. Ademais, das 41 drogas de no tocante ao acesso aos medicamentos essenciais.
combate às doenças tropicais, nenhuma foi desco- Nesse sentido, desejo reafirmar da tribuna des-
berta nos anos 90, reafirmando o absoluto descaso ta Casa nosso apoio aos esforços do Ministro José
das multinacionais do setor com as populações mise- Serra de introduzir no mercado nacional os medica-
ráveis, sem poder de consumo. mentos genéricos, que no mercado americano res-

A explicação está em grande parte no processo pondem por 40% dás drogas prescritas" o que pode
de megafusões que ocorre também no setor farma- resultar numa economia para o Sistema Unico de Sa-
cêutico, o que levou um estudioso do setor nos Esta- úde da ordem de 400 milhões de dólares ao ano.
dos Unidos a afirmar que, quanto maiores ficam, mais Os dirigentes dos grandes laboratórios têm re-
decidem que o foco da pesquisa deve centrar-se nas sistido a praticamente todas as tentativas de adequa-
doenças e males mais lucrativos; anunciar ao mundo ção de sua ânsia lucrativa às necessidades coletivas.
que descobriu um novo tratamento para uma doença Em sua tarefa de defender os grandes grupos trans-
tropical não fará muito pelas cotações dos grandes la- nacionais, não titubeiam em afrontar as autoridades
boratórios em Wall Street. quando estas se colocam contrárias aos seus cons-

Essa análise, por mais cruel que possa parecer, tantes abusos. Tal atitude, se por um lado sintetiza a
é confirmada por diretor da Merck, uma das maiores lógica da conduta das grandes transnacionais, por
companhias farmacêuticas. Ele diz: "Uma companhia outro, demonstra que tamanha ousadia só ocorre em
com acionistas não pode mandar um laboratório pes- virtude da certeza de impunidade, decorrente de sua
quisar doenças do Terceiro Mundo, porque iria à fa- força econômica e política.
lência". No Brasil, o domínio dos grandes grupos farma-

Aliás, falência ou prejuízo são palavras que não cêuticos é gritante. Estamos quase que completa-
existem no dicionário das multinacionais do setor far- mente à sua mercê. Há, em nosso País, cerca de 480
macêutico, que, bem ao contrário, vêm apresentando empresas. Dessas, em torno de 15% são multinacio-
uma das maiores taxas de lucro de todo o mercado. nais, que faturam aproximadamente 85% de um mer-
Nos Estados Unidos, onde os lucros são especial- cada de quase 10 bilhões de dólares ao ano.
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Sem dúvida, um negócio altamente significativo. Caberia, aqui, Sr. Presidente, uma indagação.
O domínio do mercado é quase absoluto; acrescen- Por que uma política que se mostra tão obviamente
te-se ainda a enorme dependência externa de maté- mais favorável à população e ao próprio País não foi
ria-prima. São essas as condições que estabelecem adotada e não prevaleceu sobre uma outra, que be-
R base econômica e política em que se sustentam os neficia a poucos, pouquíssimos? Poderíamos apre-
grandes grupos farmacêuticos para ditar regras e im- sentar uma resposta rápida e óbvia: as multinacionais
por aumentos exorbitantes de preços. de medicamentos. Aqui, como no resto do mundo,

Outra de suas estratégias é colocar no comércio sua perspectiva é uma s6: lucrar, lucrar e lucrar.
um excessivo número de medicamentos. Calcula-se Sr. Presidente, poderíamos alongar-nos em
que são comercializadas mais de 10 mil especialida- descrever outros aspectos relevantes, que confor-
des farmacêuticas - ninguém sabe ao certo -, vendi- mam o quadro extremamente preocupante da assis-
das por mais de 50 mil farmácias. Dentro dessa ver- tência farmacêutica. Consideramos, contudo, que os
dadeira selva, há um excesso de similares ou genéri- aqui levantados são suficientes para compreen-
cos - medicamentos idênticos com nomes e preços dermos, com clareza, a dinâmica do jogo estabeleci-
diferentes -, sem falar no absurdo de um sem-número do entre os interesses da sociedade e os das multi-
de remédios de uso restrito ou proibido em outros nacionais. .
países. O amplo domínio do mercado, quer de produtos,

'Por trás dessa absurda dinâmica de mercado, quer de matérias-primas, pelos grandes laboratórios;
encontra-se um propósito: a indústria quer vender a infinidade de produtos colocados para comercializa-
cada vez mais, não interessa o que e a quem.Estimu- ção, em sua grande maioria desnecessários ou noci-
la ao máximo o consumo, investe milhões de dólares vos à saúde; o uso abusivo e incontrolado da propa-
em propaganda, divulgando marcas, e promovendo e ganda; o desestímulo à pesquisa e à produção de ma-
facilitando as compras. térias-primas; e o abandono de toda a política de me-

Srs. Deputados, os gastos com propaganda dicamentos essenciais conformam, sem dúvida, uma
atingem mais de 30% do custo total dos medicamen- realidade extremamente favorável aos grandes pro-
tos, sendo que a sua estratégia de marketing con- dutores.
centra-se principalmente junto às classes médica e Eles, como sempre, não perdem tempo nem
farmacêutica. A necessidade da permanente amplia- permitem sejam reduzidos seus espaços de ação po-
ção das facilidades de acesso aos produtos transfor- lítica. Promoveram aumentos indiscriminados nos
mou as farmácias em autênticas mercearias. preços dos medicamentos, mesmo durante todo o pe-

A perplexidade que nos domina, quando anali- ríodo de baixíssima inflação. A ciranda dos preços
samos a produção e comercialização de produtos far- tem sido denunciada de todas as formas e por todos
macêuticos no Brasil, amplia-se ainda mais ao com- os meios, mas até o momento não foi controlada.
paramos a lógica que a preside com as recomenda- Os Conselhos de Farmácia realizaram pesquisa
ções da Organização Mundial de Saúde - OMS. que comprova um aumento de preços de medicamen-

A OMS defende, com base em estudos científi- tos de mais de 50% acima da inflação. Verificou-se,
COS, o uso de medicamentos sob critérios restritos de também, que medicamentos com o mesmo princípio
essencialidade. Em outras palavras, para se atende- ativo, o genérico, pode ter diferença de preços de até
rem as necessidades decorrentes dos problemas de 600%.
saúde da população de determinado país, existe uma O prestigiado jornal americano The Wall Street
listagem de medicamentos considerados essenciais, Journal publicou em novembro matéria demons-
com potencial para curar 90% das doenças tratáveis. trando os efeitos da concorrência de preços entre re-

No caso do Brasil, essa lista é formada por cer- médios da linha tradicional da indústria farmacêutica
ca de 350 medicamentos e denominada de Relação e seus respectivos genéricos.
Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. Como se pode ver, os preços dos medicamen-

Observem, Srs. Deputados, a grande diferença tos mais vendidos no Brasil, verdadeiros campeões
existente. Há uma divergência estrutural entre a políti- de vendas, variam em diferenças com os genéricos
ca adotada em nosso mercado, que coloca, ou me- da ordem de até 160% a mais do preço de balcão das
Ihor, impõe à população milhares de medicamentos, farmácias.
em sua grande maioria desnecessários, e aquela que Os argumentos utilizados pelos representantes
defende a utilização segura e de qualidade do que das transnacionais para justificar os abusivos au-
seja indispensável. mentos de preços desabam um a um, quando nos
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afastamos do terreno da superficialidade e do jogo medicamentos. Os demais, cerca de 40 milhões, são
de palavras. consumidores parciais.

A denominada Lei dos Genéricos, que obriga as A verdade é que, sem conhecer todos os'aspec-
indústrias a estampar em seus medicamentos o prin- tos dessa realidade, não poderemos discutir a ques-
cípio ativo na mesma proporção da marca, apresen- tão de medicamentos e estabelecer as estratégias a
ta-se como um poderoso meio para anular a artima- serem adotadas para definição dos rumos da assis-
nha dos grandes laboratórios, que investem cerca de tência farmacêutica no Brasil.
30% do custo do produto em propaganda, divulgando Em verdade, Srs. Deputados, estão em jogo
o nome comercial de seus produtos. duas grandes posições: a que considera serem a pro-

Com os genéricos, os grandes laboratórios te- dução e a comercialização de medicamentos um ne-
rão de enfrentar, pela primeira vez, a concorrência de gócio como qualquer outro, isto é, que medicamento
outros laboratórios nacionais. Suas manobras para é uma mercadoria e como tal deve gerarducro; e
aumentar preços e monopolizar o mercado agora so- aquela que tem a visão do medicamento como um in-
frerão forte golpe. Abre-se, pois, a perspectiva de que sume: e~sencia~, s.ubordinando.os interesse~ sociais
os preços dos remédios sejam compatíveis com seus ec~nomlcos, pnnclpalmente no ca~po da ~aude, aos
custos e, quem sabe, nessa medida, mais acessíveis meios que ~ssegurem a preservaçao da vida de nos-
a boa parte da população. sa populaçao.

Não sem razão, os representantes dos grandes Durante esses anos todos, inúmeras iniciativ~s

laboratórios resistiram de todas as formas ao denomi- foram adotadas por governos ou por setores da sacie·
nado Decreto dos Genéricos editado em abril de ', nade ci,!i1 sem que se atingissem os objetivos neces-
1993, que fazia as mesmas exigências da lei recente.' 'sários. E certo qu~ não tiv~mos a força indispensável
mente aprovada por este Congresso Nacional. par~. mudar a ~rcalc~ e nociva ?st.rutura dominante na

N- d 'I d' d - pohtlca de assistência farmaceutlca.
ao po e~o~ n~s I u Ir que ;~ta vez ~~o en- Não podemos todavia esmorecer' devemos

contraremos. resl.st.encla. P:IO cont!ano, ela~ Ja ocor- perseverar. Em nos~o entender, duas linhas-funda-
rem. O próp!lo Ministro Jos Serra Já denunCIou dura- mentais de ação deveriam ser adotadas em um pro-
mente a a7ao dessas empresas. . " , cesso único, já que são sinérgicas ecomplementares.
_ Precisamos estar atentos. ?utras IniCiativas se· Uma, direcionada ao disciplinamento do merca.

rao ~~otadas por es~es,qu~ detem q~a~e que o mo· do, que tem como principais beneficiados aqueles
nopoho do setor. A rndustrra farmaceutl~a tudo fará que de alguma forma integram o conjunto de' consu-
para preservar seu poder e sua força, a fim de asse· midores de medicamentos no País. Seu eixo principal
gurar suas altas taxas de lucros. deve ser a adoção de uma política de medicamentos

Sr. Presidente, inúmeros outros aspectos pode· genéricos, que é o caminho mais adequado para atingir
riam ser aqui arrolados, demonstrando o grande de- frontalmente a estratégia de venda das multinacionais.
sequilíbrio entre os interesses sociais e coletivos de Nesse sentido, tanto o Governo quanto o Con-
nosso povo e a ação das empresas transnacionais de gresso Nacional e as entidades civis, especialmente
medicamentos. Consideramos, contudo, já estar bem os farmacêuticos, já tomaram importantes decisões e
caracterizado o seu papel e a sua influência na seleti· estão altamente mobilizados.
va e discriminatória assistência farmacêutica existen- Cabe frisar que esta luta apenas se inicia. Deve-
te em nosso País. mos divulgar ao máximo as medidas de estímulo ao

A ação nociva e autoritária de constantes au- genéricos, assim como investir fortemente, na produ-
mentos de preços de medicamentos, associada a ção ecomercialização desses produtos. Acreditamos,
uma assistência farmacêutica pública frágil e desarti· ainda"ser fundamental a retomada, com mais eficá-
culada, ampliaram profundamente o fosso existente cia e força, de outras medidas de controle da ação
entre aqueles que podem comprar remédios e os que cartelizada e dos preços dos medicamentos. ,
a eles não têm acesso. A outra linha de ação, que pretende favorecer os

Nossa sociedade está dividida entre os mais de mais de 70 milhões de brasileiros que não têm acesso
70 milhões que não fazem parte do mercado de medi- aos mediGamentos, que não fazem parte do mercado,
camentos e aquele contingente, cada vez menor, dos deve estar direcionada para o fortalecimento da as-
que podem adquirir, embora com crescentes dificul- sistênqia farmacêutica pública.
dades, medicamentos nas farmácias. Estima·se que Nesse sentido, Sr. Presidente, apresentamos
apenas 50 milhões são realmente consumidores de um conjunto de propostas que esperamos possam
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contribuir para o aperfeiçoamento da ação governa- feração de grupos religiosos. Porém, com o passar do
mental no campo da assistência farmacêutica. tempo, os fatos foram mudando, porque ponto e con-

Entre elas destaca-se a adoção de uma Rela- traponto sempre existiram.
ção Nacional de Medicamentos Essenciais atualiza- Na Idade Média, a Igreja Católica Romana mas-
da, com a finalidade de atender às necessidades do sacrou a Igreja Protestante. E os protestantes experi-
Sistema Único de Saúde. Para garantir esses medica- mentaram um massacre mútuo quando calvinistas e
mentos essenciais, devemos fortalecer os laboratóri- armenianistas, batistas e presbiterianos se matavam,
os oficiais e a produção nacional, além de direcionar literalmente, por causa de batismos. Mas não é essa a
investimentos em pesquisa e produção de maté- questão agora.
ria-prima, para reduzir ao máximo nossa dependên- Venho hoje a esta tribuna dizer que os fatos mu-
cia externa. dam, evoluem, e estou aqui para parabenizar o Parti-

Nesse rumo, o Hospital das Clínicas de São Pa- do dos Trabalhadores. O PT teve em seus quadros,
ulo vem publicando um dicionário de medicamentos por muito tempo, pessoas que de mim discordavam
genéricos e seus princípios ativos, para acabar com o em alguns conceitos filosóficos, ideológicos e religio-
controle que os medicamentos de marca têm sobre sos, mas que também mudaram, cresceram.
os consumidores. Fazem parte do PT o jovem Gilmar Machado,

Investir em pesquisas e produção de fitofárma- que professa uma religião batista, o competente Aloi-
cos, imunobiológicos e vacinas; apoiar e fortalecer a zio Mercadante e José Dirceu com o seu poder de ar-
organização da assistência farmacêutica nos estados ticulação.
e municípios; e dinamizar as ações de vigilância sani- Quero parabenizar o partido que, com o seu tra-
tária são algumas outras medidas indispensáveis balho, mostrou ao povo brasileiro que todos têm direi-
para a adoção de uma política de medicamentos vol- to à cidadania. Mostrou ao negro que ele é gente;
tada para os interesses da grande maioria de nossa mostrou à mulher que ela tem oportunidade no mer-
população. cada de trabalho e pode dele participar; mostrou ao

Sr. Presidente, Srs. Deputados, diante do gran- pobre que ele pode não apenas votar, mas ser votado
de dilema, mercadoria ou saúde, viver ou não viver, e eleito - e não apenas os filhos dos poderosos da oli-
deixamos neste longo, mas indispensável pronuncia- garquia.
mento a certeza de nossa clara opção pela vida. Ima- Parabéns ao Partido dos Trabalhadores que
gino que seja a de nós todos. Se assim é, temos o de- nesses 20 anos vem mostrando uma nova face e uma
ver e a obrigação de transformar nossa escolha ética nova maneira de se fazer política no Brasil.
e humanitária em ações práticas e transformadoras. Não sou do Partido dos Trabalhadores, mas co-

Concluo condenando a crueldade do processo mungo com muitas de suas idéias. E quero parabeni-
histórico de dominação dos grandes laboratóriosfar- zá-Io também, porque em muitos lugares onde o PT
macêuticos, conclamando todos para unirmo-nos na pôde comandar, inclusive à frente do Poder Executi-
luta em defesa do tratamento do medicamento como vo, pôde também realizar um grande trabalho.
insumo essencial à vida e à saúde do povo brasileiro. O PT não tem apenas a posição de ser oposi-

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a divulgação do ção, não tem apenas a condição de denunciar, mas
meu pronunciamento no jornal Hoje na Câmara e no também, a despeito do que pensam e dizem muitos,
programa A Voz do Brasil. tem propostas, e não apenas discursos.

Muito obrigado. Parabenizo o partido pelo seu trabalho e espero
O SR. LlNCOLN PORTELA - Sr. Presidente, que um dia, com suas propostas, num momento de

peço a palavra pela ordem. coalizão, e não de excludência, dê sua contribuição,
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa. a governando o País.

palavra. Parabéns ao Partido dos Trabalhadores.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL- MG. O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, pela or-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demo
Sras. e Srs. Deputados, há mais de 25 anos, eu tinha O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa. a
encucado que comunistas comiam criancinhas. palavra.

De fato, nos países da Cortina de Ferro, por mui- O SR. ROMEL ANIZIO (PPB-MG. Pela ordem.
tos anos, pessoas do meu conhecimento foram mas- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
sacradas por um regime político que impedia a proli- Deputados, antes de mais nada, destaco a presença
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entre nós do Presidente Nacional do Partido Progres- Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di-
sista Brasileiro, ex-Deputado, ex-Governador, ho- vulgação do meu pronunciamento no programa"AVoz
mem que honra a vida pública brasileira, Dr. Paulo do Brasil e a publicação no Jornal Câmara.-
Maluf. Muito obrigado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pela se- O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, pela or-
gunda vez, em breve espaço de tempo, ocupo esta tri- dem
buna para registrar ocorrência de fatores climáticos' , . '
adversos que atingiram impiedosamente o meu Muni- O SR. PRESIDENTE (Enio Baccl) - Tem V. Exa. a
cípio de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. palavra.

Após uma estiagem prolongada que castigou a O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
região, inviabilizando a agricultura e pecuária, agora, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
no intervalo de uma semana, dois violentos temporais Sras. e Srs. Deputados, dados colhidos junto ao Insti-
aconteceram, sendo que o segundo deu-se no início tuto Brasileiro de ,Geografia e Estatística,- IBGE,
desta, causando elevados prejuízos ao município mostraram que o Indice de Preços ao Consumidor
com a destruição de estradas, pontes e moradias da Amplo Especial - IPCA-E fechou o ano de 1999 em
população ribeirinha. 8,92%.

A área urbana também foi atingida, destruindo No último trimestre do ano, os índices mensais
ruas, redes de esgoto, residências, especialmente no foram: ,outubro, 0,80%; novembro, 0,99%, e dezem-
subúrbio. bro, 0,91 %. O acumulado no trimestre situou-se em

A zona rural, outrora altamente produtiva, assis- ,2,72%.
tiu desolada ao aniquilamento do restante da safra :., , O IPCA-E segue a mesma metodologia do
plantada, afetando significativamente a produção e o IPCA, mas é divulgado a cada trimestre e tem seu pe-
transporte, aumentando ainda mais a descrença na ríodo de coleta compreendido, aproximadamente, en-
colheita de grãos no ano agrícola 1999/2000. tre a metade do mês anterior ao de referência e àme-

O Prefeito Municipal, Dr. Públio Chaves, tão logo tade do mês de referência. O índice refere~se às famí-
tomou conhecimento da extensão dos prejuízos de- lias com rendimento de um a quarenta salários míni-
correntes das chuvas, decretou estado de Calamida- mos, qualquer que seja a fonte, e abrange nove re-
de Pública, referend,ad? por ~i~ ~ue assisti - s.ofri giões metropolitanas do País, além do Município de
com o meu povo - as Intermlnavels horas de raiOS, Goiânia e do Distrito Federal.
trovões e precipitações pluviométricas superdimensi- A taxa de 8,92% de 1999 ficou acima do resUlta-

onados., ". do de 1998 (1,66%) em 7,26 pontos percentuais. O
, In_continente a catastrofe, man~l~e contato com grupo Transportes, que detém 21 % da despesa total

os org~o.s do Gov~rno Federal, M,In~str~ Chefe d,a das famílias, registrou a maior alta de grupo (21 ,09%).
C~sa Clvll~ Sec~e~an,a.Geral ~a Presld~ncla da R~pu- O principal destaque foi a gasolina, cujos preços au-
bhca e vános Mlnlstenos, pleiteando ajuda matenal e t 56 9401 'd d ' I 01 m 33°1 A se
f" - d' ., , , men aram , 10, segUi a o a co , co la. -
mancelra para a recuperaçao o sistema v/ano mUnl- d' It C' - (9'25o/c )
cipal, reconstrução de pontes, recuperação dos siste- gun, a maior a a oc?rreu em omumcaçao, ' _ 0,

mas de água e esgoto, assistência à saúde pública e devl~o ao telefone fiXO, que apresentou vanaçao de
aos moradores que perderam total ou parcialmente 9,39 ro.
suas casas. Na taxa de 9,24% do grupo Saúde e Despesas

Além dos prejuízos puro e simples que as tem- Pessoais, a prin.cipal pressão foi exerclda pel.os pro-
pestades acarretaram, há um reflexo de ordem eco- d~tos farmacêutlc~s, com alta d~ 17,69 }'a. A a"ment~-
nômica com a baixa produção e o escoamento da sa- çao apontou 7,56 Yo, tendo em vista aumentos ocom-
fra que restará. dos nos preços de produtos importantes no consumo

Confio na sensibilidade do Governo Federal de- familiar, c:omo farinha de trigo (31,74%), açúcares
monstrada tantas vezes no socorro às vítimas das se- (29,80% o refinado e 27,59% o cristal), sardinha em
cas e, agora, das enchentes, em vária regiões do I,ata (29,71%), carnes (26,31%), tomate (24,19%),
País. Tenho certeza que ele não se ausentará, neste fubá de milho (22,53%) e frango (22,47%).
momento. No grupo Artigos de Residência, com variação

À minha gente tijucana deixo, mais uma vez, a de 7,40%, as maiores altas foram observadas nos
minha solidariedade e o meu compromisso de lutar aparelhos de televisão e de videocassete, com resul-
pela recuperação dos prejuízos. tados de 23,26% e de 24,56%, respectivamente.
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O gás de bujão, que atingiu 54,97%, pressionou reconhecido em razão das especificidades do exercí-
as despesas com Habitação, cujo resultado foi de cio da atividade policial, decorrentes da integral e ex-
6,51 %, apesar da queda de 2,35% nos valores dos clusiva dedicação às atividades do cargo e dos riscos
aluguéis residenciais. a que estão sujeitos os que o exercem. Portanto, vale

Os menores resultados de grupo foram obser· frisar, tanto os policiais federais e rodoviários federais
vados nos artigos de Vestuário (4,14%), Educação fazem jus a essa gratificação.
(3,89%) e Despesas Pessoais (2,57%). Há um ano e meio os policiais rodoviários fede-

Nobres colegas esses dados apontam o au- rais esperam ansiosos pelo legítimo reconhecimento
mento do IPCA-E m~strando os reflexos na nossa do direito à GOE, para que possam continuar tocando
economia. Perceb~-se que em muitos casos, como com denod,o e ~bstin~ção a generosa miss~~ que
por exemplo no do combustível no da alimentação lhes é confiada, incentivados pela recomposlçao de
etc., houve um grande aumento 'de preços, e em ou- suas perdas s~lariais e longe de to~os ~s percalços
tros houve uma baixa. É muito difícil controlar nossa que a suspensao de uma verba conslderavel em seus
economia, mas nota-se que o Governo está tentando salários lhes impingiu. ~esmo assim, ~s PRF ~ão pa-
assegurar os preços; a finalidade, pelo que se está r~ram de trab,alhar. ~ontmu_aram sua f~ma na smahz~-
vendo, é conseguir manter os preços de acordo com a ~ao de rodo,vlas e onentaçao.de trânSito, socorro a VI-
inflação - pelo menos a maioria. timas de aCidentes, apreensao de drogas, contraban-

E t' h d' dos e armas, e autuando infratores.
ra o que In a a Izer. li h S M" d J .. en o a certeza de que o r. Inlstro a ustlça,

O SR. JOS~ PIMENTEL - Sr. Presidente, peço Dr. José Carlos Dias, será solidário com os policiais
a palavra pela ordem. rodoviários federais em seu pleito. Os PRF esperam,

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa. a com a continuidade do pagamento da GOE, ver com-
palavra. pletado o clima alvissareiro e de espírito colaboracio-

O SR. JOS~ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem, nista que tomou conta da categoria diante da nomea-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ção do general Álvaro Vianna de Moraes para a Dire-
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da República ção do Departamento de Polícia Rodoviária Federal,
editou em dezembro do ano passado a Medida Provi- em dezembro passado.
sória n2 2.009, que garantiu a todos os policiais fede- Os PRF, que primam pelo profissionalismo - e
rais a recepção da Gratificação por Operações Espe- que constituem a maioria do corpo funcional-, dese-
ciais (GOE). Sem dúvida, foi uma medida por demais jam uma Polícia moderna, permanentemente recicla-
acertada, já que o Decreto-Lei n.21.714, de 1979, já da, administrada transparente e honestamente, e
lhes concedia esse direito. No entanto, esqueceu de aparelhada material e pessoalmente, de modo a se
estendê-lo aos integrantes da Polrcia Rodoviária Fe- constituir numa presença viva e atuante em toda a ex-
deral, cuja percepção da GOE foi assegurada em fe- tensão de nossa malha viária federal.
vereiro de 1980, pelo Decreto-Lei n21.771. Tenho confiança em que os Srs. Líderes de to-

Essas duas Polícias receberam a GOE até no- dos os partidos darão apoio à restituição da Gratifica-
vembro de 1989, quando a MP n2 106/89, convertida ção por Operações Especiais aos policiais rodoviári-
na Lei nSl 7.923/89, sustou esse pagamento. Ora, Sr. os federais, uma questão de fato e de direito repleta
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com a justa resta- de legitimidade e justiça.
uração do pagamento da GOE aos policiais federais, O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Com a pala-
nada mais apropriado que garantir a continuidade vra o Deputado Igor Avelino, pela ordem.
desse pagamento aos policiais rodoviários federais. O SR. IGOR AVELlNO (PMDB - TO. Pela or-
Ainda mais quando se sabe que o direito ao crédito demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
dessa gratificação aos PRFs foi reconhecido pelo te, Sras. e Srs. Deputados, quero falar nesta tribuna
TRF da 5- Região, cuja decisão ensejou o pagamento sobre um problema que está acontecendo no Tocan-
da GOE de janeiro a maio de 1998, e desde então os tins, onde está em construção uma usina hidrelétrica
policiais rodoviários federais recebem, mensalmente, no Rio Tocantins, na cidade de Lajeado, região central
contracheques sem fundos. Ressalte-se que, apesar do estado.
de nada estarem recebendo, ainda têm recolhido o A formação do lago dessa usina desalojará
imposto de renda na fonte relativo à gratificação. aproximadamente 3 mil famílias, compostas basica-

Vale esclarecer que a Gratificação por Opera- mente de pequenos produtores rurais, pescadores,
ções Especiais não é privilégio. Trata-se de um direito artesãos, oleiros e outros.



oSR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje, no Espaço Cultural da Câmara dos
Deputados, foi realizada uma reunião da CUT, das fe
derações e dos sindicatos de servidores públicos de
todo o Brasil. Dela participaram representantes da
ANDE, da Associação Nacional dos Docentes das
Universidades Federais Públicas, da FASUBRA - Fe
deração dos Servidores das Universidades Públicas
Brasileiras, do SINTUFG, da Universidade Federal de

lGbias, enfim, um sem-número de homens e mulheres
~e lideranças sindicais de todo o Brasil. Todos eles vie
ram a esta Casa fazer um apelo para que depois de
cinco anos, por direito, por legalidade e por justiça,
seja concedido um reajuste aos salários dos servido
res públicos.

Sr. Presidente, servidores públicos da Universi
dade Federal do Piauí, de Goiás, do Sul, do Nordeste,
da Amazônia, juntamente com servidores dos Minis
térios e dos organismos públicos de todo o Brasil, de
Brasília e de regiões fronteiriças com outros' países,
há cinco anos, data que se completa justamente em
fevereiro, não têm reajuste. Os 28% que representam
o resgate de direitos trabalhistas a que têm direito até
hoje não foram pagos. Por isso fazemos um apelo aos
Parlamentares de todos os partidos que estudaram
ou que já pertenceram ao serviço público no sentido de
que apóiem as reivindicações desses servidores.

Esse reajuste salarial significará uma reposição.
Há cinco anos, repito, os servidores públicos não têm
aumento, e a inflação, nestes cinco anos do Plano
Real, já atingiu 80%.

Sr. Presidente, o Governo afirmou que daria rea
juste, depois retirou a afirmação e distribuiu informa
ções oficiosas de que esse aumento só poderá che
gar a 5% ou 7%. Ora, Sr. Presidente, depois de cinco
anos, os servidores públicos do Brasil merecem re
composição dos seus salários, porque eles prestam
reais serviços na área da educação, da saúde, da
agricultura, da indústria, do trabalho, enfim, em todas
as áreas em que o Governo Federal mantém ativida
des, ações e serviços ao nosso povo.

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira'lO 07501

Para avaliar os impactos sociais e ambientais O Sr. Enio Bacci, § 2J} do art. 18 do
que seriam causados, a Investco S.A., grupo respon- Regimento Interno, deixa a cadeira ,da presi-
sável pela obra, elaborou, em conjunto com uma em- dência, que é ocupada pelo Sr. Herá.clito
presa de consultoria, documento em que reconhecia Fortes, 1E Vice-Presidente.
o problema, comprometendo-se a resolvê-lo.

Esse documento foi apresentado em linhas ge
rais, mas, ao ser analisado mais detalhadamente,
descobriu-se que nele existem pontos injustos e dis
criminatórios, como o que trata da proposta de reas
sentamento coletivo em lote produtivo.

Pelos critérios adotados, ficou estabelecido que
a atividade de um homem em perfeitas condições de
saúde e na faixa etária entre dezesseis e sessenta
anos equivale a uma força de trabalho e a de uma mu
lher nas mesmas condições a 80% dessa força. Aci
ma de sessenta anos, a atividade de um homem é
equivalente a 0,5 e a de uma mulher a 0,25 da força
de trabalho.

A principal justificativa para o tratamento dife
renciado foi a de que as mulheres têm parte do seu
tempo destinado às tarefas domésticas.

Ora, Sr. Presidente, trata-se de discriminação
absurda contra as mulheres trabalhadoras rurais, o
que é incompatível com o atual momento histórico de
nossa sociedade, além de também agredir a legisla
ção em vigor no País.

Esse critério não considera a atividade domésti
ca como trabalho. As mulheres do campo trabalham
em casa e na roça também, sendo a principal força de
trabalho na agricultura familiar. Elas acordam cedo e
dormem tarde, em uma rotina dura e constante.

Gostaria de apresentar minha solidariedade a
todas as mulheres trabalhadoras rurais, especialmen
te às companheiras tocantinenses que estão sendo
vítimas dessa injustiça.

Assim sendo, faço um apelo no sentido de que o
grupo Investco revise o documento e coloque em
igualdade homens e mulheres, tendo a decisão efeito
retroativo para reparar os prejuízos já causados aos
que foram vitimados por esse critério discriminatório.

Para terminar, Sr. Presidente, reforço a opinião
já manifestada por vários companheiros Deputados
da região Norte contra a fusão do Basa com a Sudam.
O Basa é o principal financiador de pequenas e médi
as empresas e da agricultura no Tocantins, responsá
vel pela geração de milhares de empregos nesses se
tores. A fusão irá comprometer a eficiência do Banco
e levará prejuízos para o estado. Por isso, posiciona
mo-nos contra ela.

Muito obrigado, Sr. Presidente.



Ela está no horizonte
Me aproximo dois passos:
Ela se distancia outros dois
Caminho dez passos
E o horizonte se afasta mais dez.
Por mais que caminhe,
Nunca poderei alcançá-Ia.
Para que serve a utopia?
Para isto serve: para caminhar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Partido
dos Trabalhadores, semente da esperança plantada
em 1980, completa esta semana 20 anos. Vinte anos
de amor! Vinte anos de luta! Vinte anos de utopia!
Utopia vivida, plantada e regada, a cada dia, par e
passo, nos caminhos de Henfil, Betinho, Chico Men
des, Padre Josimo e tantos mais. Nas lições de Per
seu, Calado, Florestan e tantos outros. Na sensibilida
de de Dorcelina, Margarida, Sueli e outras tantas.
Bons frutos e árvores sombrosas espalharam neste
Brasil, amenizando em diferentes proporções - mas
sempre corajosamente - o sofrimento das vidas se
cas, febris, dos indigentes e desvalidos.
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Nosso apelo, Sr. Presidente, é no sentido de que Julgamos ser demasiado simplista - porque é
esta Casa não se omita, neste começo de sessão le- do conhecimento de todos - falar da importância do
gislativa, e atenda às justas reivindicações dos milha- Partido dos Trabalhadores para o povo brasileiro, para
res e milhares de servidores públicos do Brasil que no a democracia brasileira, para todos os homens e mu-
ano passado estiveram aqui para protestar e lutar pe- Iheres das cidades e dos campos deste País. Mas é
los seus direitos. com profunda emoção, com o coração pleno de espe-

Não podemos aceitar que o sistema neoliberal ranças que tenho a honra de anunciar, aqui, neste
só ajude as grandes empresas, as multinacionais e momento, que ainda é tempo de sonhar, de lutar, or-
aqueles que usam dinheiro para agiotagem, e deixe ganizar, fazer o tempo novo e a vida nova. Fazer deste
de agir em favor dessa categoria. É preciso que ele País um bom lugar de se viver para sem-terra,
pratique uma ação de justiça, de legalidade e de legi- sem-teto, trabalhadores (criando postos de trabalho),
timidade para com os servidores públicos brasileiros professores (fazendo menos marketing e investindo
do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder de fato em educação), crianças (com o fim da explora-
Judiciário. Os servidores públicos do Brasil não po- ção do trabalho infantil e da exploração sexual) e apo-
dem pagar mais esse preço, pois já ficaram cinco sentados, respeitando os seus direitos e não lhes rou-
anos sem reajuste. bando os magros proventos.

Sr. Presidente, é nesse sentido que fazemos um "Você não sente nem vê, mas eu não posso dei-
apelo a V. Exa., grande Presidente desta Casa, e aos xar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em
demais Parlamentares, do Piauí, de Goiás, do Ceará breve vai acontecer". Vai, sim, Sr. Presidente, vai, por-
e de todos os Estados do Brasil, do Partido dos Traba- que existem homens e mulheres das cidades e dos
Ihadores e de outros partidos, para que possam aju- campos empenhados na transformação social. Da mi-
dar os servidores públicos a ter um reajuste, repito, séria à vida, da fome à fartura, do desemprego à cida-
depois de cinco anos sem reajuste algum. dania, da opressão aos direitos humanos. Orgu-

É preciso que se faça justiça urgentemente! lho-me, Sr. Presidente, de ser membro de um partido
Sr. Presidente, mais uma vez lembrando a ses- que, acima de tudo, trata o povo trabalhador com mui-

são desta manhã, em que o Partido dos Trabalhado- to respeito, porque o que para o campo oposto é neo-
res comemorou os seus 20 anos, presto aqui uma pe- bobo, é caipira, é vagabundo, para nós é companhei-
quena homenagem à nossa legenda, reproduzindo ro. Nós, diferentemente desses adjetivos, acolhemos
versos de Eduardo Galeano: as classes populares, sem distinção. Confundimo-nos

com elas, não como meros representantes ou repre
sentados. É possível afirmar que, com toda a certeza,
viemos do ventre das massas.

Orgulho-me ainda, e sempre com maior ardor,
por pertencer a um partido que nunca enganou o
povo para ganhar eleição. Jamais abdicou de seus
princípios para chegar ao poder. Os náufragos ou os
piratas deste País sabiam e sabem que o desastre é
inevitável e que a mudança vai acontecer. Usaram e
usam ainda hoje de mil artifícios para distrair a cons
ciência do povo brasileiro. Enxugam gelo, Sr. Presi
dente. E nesse barco à deriva, assim como a ditadura
em tempos escuros atrás, assim como na era Collor
de corrupções e muitos desmandos, e hoje no tempo do
real - sustentado por especuladores algozes da econo
mia brasileira -, o PT resiste. O PT sempre resistiu.

Essa é a nossa marca. Sempre foi assim. Na ori
gem operária dos idos de 1978, quando buscava
mostrar a outra face do capital selvagem - os milha
res de demitidos não são números, são pessoas! -,
na crítica aos ideais da "globalização", do "neoliberalis
mo", porque sintetizam o que há de mais cruel, de mais
perverso, mais desumano, o PT sempre se posicionou
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de maneira clara, sincera. Sempre foi assim. Essa é a Sonhar com a manhã vindoura, com as ma-
nossa marca. Sem medo de ser feliz, o PT jamais se inti- nhãs - por que não? - da eterna primavera... É tem-
midou em mostrar tais contradições, mesmo que isso po de sonhar, sempre, e este é o momento mais im-
significasse sacrifícios e até perdas importantes. Não, Sr. portante. São vinte anos de vida vivida, doada em
Presidente, não somos partido de uma eleição. Preocu- plenitude. Eis aqui a nossa festa. Eis aqui a vossa
pam-nos as novas gerações. Como canta o poeta popu- festa. Festa do estudante, juventude. Das mulheres,
lar: amar e mudar as coisas nos interessa mais. dos idosos, aposentados. Festa dos operários, cam-

Aqui estamos para dizer o que já dissemos em poneses. Festa de todos nós brasileiros, negros,
1980. Aqui estamos para repetir o que já foi dito em brancos, ameríndios. Enfim, festa para todos. Para-
1989. Aqui estamos para declamar os nossos sonhos, béns a toda a classe trabalhadora, sintetizadas aqui
também declamados em 1994. Estamos aqui para di- em duas letras históricas: PT.
zer o que dissemos em 1998. Sempre. Estamos aqui Peço licença para terminar citando, mais uma
para aclamar que olhem a nossa história e não a es-

vez, um poeta de todos os tempos: "Uma flor nasceu
queçam como fazem alguns, porque a nossa história na rua! Uma flor ainda desbotada... façam completo
~~~~~~~assa que dá consistência à luta do povo tra- silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor

• A' d d nasceu..."
AqUI estamos, e os ventos vem-nos umi os os Viva o PT em seus 20 anos! Viva o Partido dos

bosques acreanos. Vencemos os pampas gaúchos e Trabalhadores!
rompemos os grilhões pantaneiros. Descemos o Bra-
sil inteiro anunciando a liberdade. E que assim seja; Obrigado, companheiras; obrigado, companhei-
que a palavra liberdade seja espalhada por cada rin- ros; obrigado, Sr. Presidente.
cão deste chão brasileiro. O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a pa-

Particularmente, orgulha-me, Sr. Presidente, o lavra pela ordem.
fato de, como goiano, representante dos cerrados, ter O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V.
sido um dos pioneiros desta saga maravilhosa, utópi- ExA a palavra.
ca, poética. Orgulha-me, sobretudo, ser um peregrino O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Pela ordem. Sem
nesta caminhada sacerdotal de construção de uma revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
sociedade livre, plural e socialista. Uma sociedade putados, como integrante da Comissão Especial que
justa, fraterna e democrática, de cidadania e direitos examinou e aprovou a PEC que reforma o Poder Judi-
humanos, ainda neste e no próximo milênio. ciário, acompanho, com muita satisfação, os entendi-

Parabéns ao Partidos dos Trabalhadores, aos mentos que têm sido feitos pela Presidência da Casa,
tantos que constroem todo dia este imenso partido, pelo Presidente Michel Temer, com as Lideranças
o maior partido de Esquerda da América Latina in- partidárias, no sentido de que encontremos conver-
surgente. Parabéns a tantos outros que já morre- gências e aprovemos no plenário os destaques do
ram, mas que deixaram seus nomes em nossa lem- projeto de reforma do Poder Judiciário.
brança, em nossa história. Gonzaguinha é um de- Éclaro que muitos temas, muitos destaques são
les, e diz: polêmicos, são complexos. Para esses, sem dúvida,

Ontem um menino que será observada a exigência da votação no plenário da
brincava me falou Casa. Mas pelo menos se observa, Sr. Presidente,
que hoje é semente do amanhã. que a reforma do Poder Judiciário está avançando, e
Não se desespere nem pare a busca constante de entendimento para que a vota-
de sonhar. ção dessa reforma seja concluída é muito saudável, é
Nunca se entregue, nasça sempre realmente alvissareira.
com as manhãs. Sr. Presidente, alguns dirão que essa reforma
Deixe a luz do sol brilhar não representa o ideal, aquilo que o Brasil esperava.
no céu do seu olhar. Talvez esperassem todos uma reforma mais ampla,
Fé na vida mais abrangente. Entretanto, posso assegurar que é
fé no homem a reforma possível, em se tratando do momento e das
fé no que virá. circunstâncias atuais.
Nós podemos tudo, É claro que tudo isso representa avanços, para
Nós podemos mais. cuja realização todos estamos dando a nossa contri-
E vamos lá fazer o que será. buição. Entre eles, faço questão de citar o dispositivo



o SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex· a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa
hoje para falar a respeito da medida tomada pela
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que norteia o controle externo do Poder Judiciário, Agência Nacional do Petróleo no que tange ao disci·
cujo destaque foi aprovado ontem, no qual se fizeram plinamento do comércio varejista de combustrvel.
alterações porque precisava ser incluída no dispositi- Esses comércio, como sabem V.Exas., é feito
vo aprovado pela Comissão Especial a figura do Juiz hoje no País por cerca de 29 mil postos, que são, na
do Trabalho, uma vez que o Superior Tribunal de Jus- verdade, pequenas e médias empresas que geram
tiça tinha dois membros: um Ministro e um Juiz Fede- algo em torno de 300 a 400 mil empregos. A atividade
ral, e na composição do Tribunal Superior do Traba- varejista hoje não pode ser exercida por aqueles que
lho só havia um Ministro; ontem foi incluído um Juiz atuam no atacado, na distribuição, de acordo com a
do Trabalho. legislação brasileira.

Entendo que esse controle é salutar e indispen- Acontece que a Agência Nacional do Petróleo,
sável, além de outras alterações propostas na refor- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, resolveu en-
ma, que vão permitir que se acelere a distribuição da tender de forma diferente o que há cem anos se exer-
Justiça e às quais damos conhecimento do nosso ce no País: a separação da distribuição do atacado e
apoio e determinação. Estamos fazendo de tudo para do varejo, de maneira a garantir e proteger o interesse
que essa reforma seja aprovada o mais rapidamente do consumidor. No momento em que o varejo virar
possível. uma atividade cartelizada - como ocorre até hoje na

Sr. Presidente, em tempo, registro a visita feita distribuição -, com certeza o consumidor vai sair per-
pelo Presidente Fernando Henrique ao município de dendo, pois desaparecerá a concorrência e aparece-
Parintins, no meu Estado do Amazonas, na última se- rá a figura do oligopólio, levando a situações conheci-
gunda-feira, quando S. ExA fez a abertura do ano leti- das em algumas áreas do País, a exemplo de Brasília
vo de 2000, ao tempo em que participou das come- e Salvador. Falta apenas resolver pontualmente esse
morações de distribuição de livros didátiéos. Nos cin- problema enfrentado em algumas áreas, pois, na lar-
co anos do programa implementado pelo Governo já ga maioria do País, nessa atividade ainda se exerce a
foram distribuídos 430 milhões de livros didáticos. livre concorrência e a disputa do preço na qualidade

O Presidente Fernando Henrique teve a oportu- do atendimento.
nidade de ir a Parintins para conhecer a nossa reali- Portanto, quero manifestar minha solidariedade
dade, ouvir as reivindicações do Governador Amazo- com o conjunto dos Parlamentares, inclusive com a
nino Mendes e das lideranças do meu Estado. Sem Uder do PSB, Deputada Luiza Erundina, que enviou
dúvida, é muito salutar quando um governante se ofício ao Ministro de Minas e Energia, Rodolpho Tou-
desloca do centro do poder para o interior, para uma rínho Neto, subscrito por mais de cem Deputados. O
região longínqua, distante, como é o Amazonas, e Deputado Simão Sessim também já se pronunciou
procura inteirar-se das dificuldades que afligem o sobre essa questão, no sentido de repudiar essa deci-
povo daquela vasta região. são. Estamos solidários com os nobres colegas que

Portanto, faço este registro e cumprimento o aqui já se manifestaram sobre esse assunto. Enten-
Presidente da República por ter ido à nossa região demos que essa verticalização pleiteada pela ANP
pela oitava vez, sendo o Presidente que mais visitou o configura um atentado contra quase trinta mil peque-
Estado do Amazonas. nas empresas no País, sobretudo contra o emprego e

Muito obrigado. o interesse do consumidor de combustível.

O Sr. Heráclito Fortes, 1.9 Vi- S,aiba V. Ex! ~ue esse fenômeno aconteceu na
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên- Argentina e no Chile ~ecentemente. Nesses paíse~,
cia, que é ocupada pelo Sr. Themístocles ao I~ngo de pouco mals.?e dez anos, houve a carteh-
Sam aio § 2R do art. 18 do Regimento zaçao do ~ercado varejista de com~~stível, desa,pa-

I ~ P , recendo a figura do pequeno e do medlo empresáriO e
nlerno. b I d f t' t d ,. d 'esta e ecen o-se e e Ivamen e o omlmo o varejo

pelas grandes distribuidoras.
Sr. Presidente, o pequeno empresário não tem

absolutamente condição de concorrer com as gran
des distribuidoras, seja porque já concorre em ambi
ente econômico, com taxas de juros que oneram
enormemente o seu capital de giro, seja porque não
tem o poder de barganha na compra do que revende,
como uma grande ou média distribuidora teria. Por-
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tanto, gostaria de deixar aqui não só o nosso repúdio das provisórias. Não é possível admitir que nesta
por essa decisão como também um apelo no sentido Casa alguns Parlamentares se rebelem contra essa
de que ela seja revista, em nome dos 30 mil peque- providência, deixando de lado o aspecto mais rele-
nos e médios empreendimentos e dos 400 mil empre- vante da questão: os legisladores somos nós e, não,
gos gerados nessa atividade econômica do País. o eventual ocupante do Palácio do Planalto.

O SR. DUILlO PISANESCHI - Sr. Presidente, Outra questão é o nepotismo. Não é prática de
peço a palavra pela ordem. hoje, vale dizer. O sobrinho do Papa, ou seja, o nepo-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - te, já era acusado de, em nome de S.S., e no mais das
Tem V. Exa a palavra. vezes sem seu conhecimento, exercer um poder ab-

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Pela or- surdo e abrasiyo na Igreja. Ao nepote, ao sobr!nho d?
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Papa, com? dISS~" agregaram-se de pronto tiOS, pn-
Srs. Deputados, estou apresentando à Mesa projeto mos : mais, ~amlhares, de modo q~e a~ ele~adas
lei que institui o Dia da Televisão. Dia 18 de setembro qu~stoes rehglos?~ passaram a se~ dl~cutld~~ a hora
próximo, o Brasil, o quarto país no mundo a implantar do Jantar em famlha. É qualquer cOisa maceltave!.
o sistema, vai completar cinqüenta anos de transmis- Pelos tempos afora - e em nosso País da forma
são de televisão. mais despudorada - temos visto ocupantes de poder,

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ d: qualquer poder qu~ s~a, valerem-se ~essa cond~-
O projeto de V. Exa será recebido, nobre Deputado. çao para empregar Irmaos, esposas, filhos, sobn-

OSR. ALEXANDRE CARDOSO _ Sr. Presiden- nhos, cunhados, sabe-se lá ~ue outro grau de .pare~-
te, peço a palavra pela ordem. te~co, transformando, no m~ls das vezes, a cOisa pu-

O SR PRESIDENTE (Th ' tiS . ) _ bhca em cosa nostra, com ISSO levando para o orça-
li V. E ,1: I emls oc es ampalo mento doméstico comum gordas fatias de recursos
em . x a pa avra. públicos.

O SR. ALEXANDR~ 7ARDOSO (Bloco/PSB :- Estando em curso a votação da reforma do Judi-
RJ. Pela ordem. ~em revlsao do orad?r.) - Sr. Pr~sl- ciário, muitos aspectos dela foram e ainda estão sen-
den~e" quero r?g~strar as preocuyaçoes do Partido do debatidos em plenário, em nossas Comissões Te-
Soclahsta BraSileiro com a questao do desemprego, máticas e mais e mais ainda por todos os meios de
especialmente, nas palavras do Deputado Eduardo comunicação. '
Campos, com essa desastrosa proposta do respon- S' t- bl d t' I
á I I A ~ . N ' I d P , I li urgiu, en ao, o pro ema o nepo Ismo, que a-

s ve pe a gencla aCiona e etro eo. rago um t I t' . d P d J d" OI' N
dado para que o Governo saiba: poderemos desem- men ,ave men e e mal~ agu o no . o er u ICI~no. o

pregar caso essa O t
· ada' d Brasil, qualquer Presidente de tnbunal ou, digamos

, prop s a seja aprov ,maiS e . d . I J t d C '1' - J I
200 mil pessoas no País. . aSSim, e uma slmp es u~ ~ e oncl laça0 e U~~-

• • • A • mento sente-se em condlçoes de nomear a famlha
. E:sas exp?nên~lasm~strama Influe~cla da glo- em peso para auxiliá-lo, embora não possamos admi-

bahzaçao n~ Pais. DeiXO ~egl~trado esse numero, para tir que a simples exibição deste ou daquele grau de
que ama~ha o ~overno nao diga que o desconhecia. parentesco já conceda a esse parente, automatica-

MUito obngado. mente, uma capacitação profissional bastante para
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço fazer jus a seus polpudos salários.

a palavra pela ordem. Não há, Sr. Presidente - aliás, não deveria haver-,
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - qualquerobjeção à proposta de se liquidarcom essa prá-

Tem V. Exll a palavra. tica nefanda e nefasta para nosso setor público.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or- A questão ética que deveria ser subjacente aca-

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- ba por se expor à plena luz do dia e de nossa revolta.
te, gostaria de contraditar V. Exll em função da manei- Se nos pomos a examinar não apenas os tribunais,
ra como foi abordada a questão do nepotismo nesta mas, como outro terrível exemplo, as Câmaras de Ve-
Casa. readores, que já beiram 6 mil em nosso País, vamos

Duas questões que transitam pelo Congresso encontrar o uso e o abuso da prática de nomeações
Nacional enchem-nos de preocupação: uma, pela ra- em família, sem que os resultados efetivos dessas no-
pidez com que querem debatê-Ias; outra, pela levian- meações possam ser apontados.
dade em não quererem bem discuti-Ias. Já aprovamos a Lei da Responsabilidade Fiscal.

A primeira delas é a atinente à limitação do po- Ora, Sr. Presidente, se bem examinada a questão,
der presidencial- ou imperial? - da adoção de medi- este é um diploma legal redundante. Afinal, ao assu-
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mir O cargo de Prefeito, de Governador e, mesmo, de Quero, portanto, tanto em nome do Ministro Pe-
Presidente da República, o cidadão para ali eleito dro Parente quanto no da bancada gaúcha, comuni-
sabe - e com toda certeza - que naquele instante as- car àqueles que nos ouvem e nos acompanham que
sume também a responsabilidade pela perfeita guar- podem ter a segurança de que esse programa, tendo
da dos cofres públicos. De qualquer maneira, no en- todo o apoio da base do Governo, será imediatamen-
tanto, foi uma oportunidade feliz para que o assunto te restaurado ao nível de sua criação inicial.
viesse a ser novamente debatido, como se estivésse- Quero também registrar, como Presidenta da
mos alertando esses executivos de que há punição - Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
aliás, já existia - para quem transgride certas regras Deputados, que levei a diversos Ministros uma preo-
básicas e por si mesmas evidentes no trato das ques- cupação, não só no campo educacional, mas também
tões públicas. no campo assistencial, das famílias brasileiras, que

O mesmo, exatamente o mesmo dir-se-ia quan- querem ter a segurança de poder colocar suas crian-
to ao nepotismo. Para nosso pasmo, um Senador da ças em creches. Essas creches devem estar articula-
República, questionado sobre a nomeação de sua es- das com as Prefeituras Municipais no campo da coor-
posa e de sua mãe, afirmou candidamente que nelas denação ?a edu9Bção, ~o campo, que,elas ~umpr~m
confiava, porque uma o tinha parido e a outra dormia de maneira mUito. ~art~cular, da assistência soc~al

com ele. é duro, Sr. Presidente, saber que mentaIida- àqueles menos ~nvlleglados e d~ complementaçao
des da espécie ainda hibernam dentro do Parlamento dos d~veres da ~r~? estatal naqUilo que se refere à
e são, possivelmente, as que lutam denodadamente garantia da POSsibilidade de a mulher trabalhar fora
contra os que querem combater esse sempre questi- de casa. ..
onável nepotismo, fruto mais visível do despotismo Essas creches, Sr. ~resldente, deixaram de ser
aético de quem não sabe distinguir - o que nos pare- e~quadradas pela R~celta Fed.eral n~ prog~ama do
ce tão fácil- o que é público, o que é privado. Comba- Simples, em que.mUitas .Prefelturas, Inclu~lve a de
ter o nepotismo é reavivar esse debate e procurar tra- Porto Alegre, Capital do RIO Grande do Sul, Inscreve-
çar linha divisória a mais nítida entre uma coisa e ou- ram as creches.
tra, Sr. Presidente. Ora, por cumprirem uma função assistencial,

Muito obrigado por cumprirem uma função de complementação dos
. . instrumentos que permitem à mulher trabalhar fora de

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. PreSidente, peço casa e por serem geradoras primeiras de um quadro
a palavra pela ordem. educacional melhor para todo o Brasil, as creches

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - não podem estar fora do Simples.
Tem V. Ex· a palavra. Assim sendo, acionando vários Ministros e os

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or- órgãos competentes, redigi, como Presidenta da Co-
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. missão de Finanças e Tributação, como Parlamentar
e Srs. Deputados, na qualidade de coordenadora da e como mulher, uma carta em que solicito seqüência
bancada gaúcha, quero informar que acabo de voltar a um conjunto de estudos que, no campo tributário,
do gabinete do Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. Pe- pode reverter essa situação e permitir que as creches
dro Parente, a quem levamos o apoio da bancada ao voltem a ser enquadradas no regime do Simples, ca-
movimento que empreendem as cooperativas no sen- bendo normatização a esse respeito.
tido de verem reduzida a burocracia com que o siste- Obrigada, Sr. Presidente.
ma financeiro, principalmente o privado, trata o Pro- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
grama de Revitalização de Cooperativas de Produção Concedo a palavra ao nobre Deputado Félix Mendon-
Agropecuária - RECOOP, muito caro para nós deste ça, pela ordem.
Parlamento. O SR. féLIX MENDONÇA (PTB - BA. Pela ordem.)

O Ministro Pedro Parente respondeu positiva- - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta
mente à nossa demanda para a agilização do Reco- tribuna pela enésima vez protestar contra o tratamen-
op, programa que tive o privilégio e a honra de relatar to recebido pelos agricultores da Bahia, sobretudo da
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos região do cacau e de Irecê. é dramática a situação da
e Fiscalização, e que gera os recursos necessários região do cacau. Nós que lutamos, inclusive com a
para que esse setor fundamental de articulação dos participação do Governo Federal e do Governo Esta-
pequenos produtores possa ter uma evolução susten- dual, acabamos com o estoque regulador feito em
tada. Amsterdã. E os recursos vieram para a Ceplac, a co-
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missão de recuperação da lavoura cacaueira. Lá, os Na CPI do Narcotráfico há onze linhas de inves-
recursos foram dirigidos para o Cepec, um dos me- tigação: no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mara-
Ihores centros de pesquisa do País. Verificamos tam- nhão, no Acre, em Campinas e no Paraná; há uma Ii-
bém que existiam outros problemas. nha de investigação sobre a lavagem de dinheiro no

Foi feita a recuperação do Cepec e de todo o Espírito Santo, no polígono da maconha e no Surina-
equipamento para a extensão agrícola. a Governo me; temos também outras linhas nos âmbitos estadu-
Estadual e a Ceplac fizeram a biofábrica, que é uma aI e ,fede!al. Sr., Presidente, temos onze linhas de in-
fábrica de excelência, para que pudéssemos produzir vestlgaçao, repito, e qu~b~amos, en; ?ada uma d:las:
os clones identificados por esse centro de pesquisa, em, torno d~ quarenta Sigilos ba~carJos" o que nao e
que buscou também na Amazônia e no Peru. mUito, considerando que uma so quadrilha pode ter

Feito tudo isso, o Governo Federal e o Governo esse número de componentes.
Estadual se dispuseram a liberar empréstimo para ~E,ntão, quebramo~ os sigilos bancário, fis~a.1 e
que se fizesse a recuperação da lavoura cacaueira, telefomco dos verdade~ros c~beça~ d~ ~arcotr~flco
atingida violentamente por uma praga que, inexora- em cada uma ~es~a~ hn_has InVestl?atonas, pOIS as
velmente estava destruindo a agricultura testemunhas tem hmltaçoes, e precisamos da prova

, ? . documental. O financista do narcotráfico não tem nas
.O _que est~ acontecend~ ago~a, O Banco,do mãos sequer um grama de cocaína, maconha ou

Brasll,n,ao tem Sido compreensIvo, nao tem entendido qualquer outra droga, mas o dinheiro que aplicou no
o espmto de quem pretende recuperar uma lavoura narcotráfico retoma em forma de lucro. Somando to-
quejá repr~sentou para a Bahia 60% da sua arreca- dos, foram quebrados aproximadamente 420 sigilos
daçao, e hOJe representa apenas 3%. bancário, fiscal e telefônico, nessas onze linhas de in-

É diante desse quadro que estamos aqui para vestigação, dos quais 12 a 15 foram prejudicados em
protestar contra a situação vivida por esses agriculto- virtude de liminares, que não deixaram a investigação
res baianos e solicitar ao Banco do Brasil que simplifi- prosperar em alguns pontos importantes. A Justiça
que esses empréstimos, para atender o agricultor que tem-nos auxiliado, sim.
está lutando por sua lavoura, procurando recuperar Estamos trabalhando com base em quatrocen-
suas fazendas e fazer com que elas voltem a produzir tos sigilos, cruzando todos os dados, mas quero fazer
para o País, porque trata-se de produto de exportação uma ressalva: se alguém tem quebrados os sigilos
e de grande consumo interno. bancário, fiscal e telefônico automaticamente é consi-

A mesma coisa acontece na região de Irecê, derado traficante. Não é verdade. Quebramos sigilos
onde este ano teve uma produção recorde de feijão, quando há indícios, que nem sempre se confirmam.
milho e mamona: 4 milhões de sacas de feijão; 3 mi- Desses quatrocentos sigilos quebrados, talvez tre-
Ihões e duzentas sacas de milho e 2 milhões e sete- zentos suspeitos sejam inocentados. Não posso dizer
centas sacas de mamona já estão sendo colhidas na com certeza, é preciso investigar. Ressalto que a que-
região. Mas não encontra apoio financeiro para a co- bra de sigilo não é motivo para expor a pessoa a uma
mercialização desses produtos, como não se encon- devassa pública. Trata-se de uma pessoa que por al-
trou para seu plantio. guma razão .- e uma razão embasada - está passan-

a Governo do Estado forneceu as sementes a do por um processo de investigação, que pode confir-
todos os agricultores, mas não tivemos o apoio do mar o seu relacionamento com o narcotráfico ou não.
Banco do Brasil para que pudéssemos ter uma safra Sr. Presidente, causou-me estranheza o fato de
ainda maior do que a que estamos tendo. a Embaixada do Suriname a~é. hoje não ter recebido

É esse o nosso protesto Sr. Presidente. membros da CPI do Na~cotra!lc? Causou-me est~a-
, , nheza porque aquele pais esta Vinculado aos segUln-

O SR. MORONI TORGAN - Sr. PresIdente, tes fatos: 700 quilos de cocaína apreendidos no Esta-
peço a palavra pela ordem. do do Pará, além de outros 600 quilos; descoberta de

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - laboratórios no Paraná; prisão de traficante no Espíri-
Tem V.ExA a palavra. to Santo, além de outros em Goiás. E sequer uma re-

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or- presentação da Embaixada se dispõe a receber os
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e membros da CPI do Narcotráfico.
Srs. Deputados, ontem fiz uma exposição sobre a CPI Não consigo entender por que o Embaixador se
do Narcotráfico. Agora, com mais calma, digo o que nega a nos receber. Acredito que tal atitude se deva
está acontecendo. ao fato de o ex-ditador do Suriname, Dési Bouterse,



Muito obrigado.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Ex&' a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~s. e Srs. Deputados, nosso partido, o PPS, está
entre as sete agremiações políticas que solicitaram a
abertura do processo de cassação do mandato sena
torial do Sr. Luiz Estevão.

Na Câmara Alta, a Resolução nll 20 criou seu
Conselho de Ética. Da mesma resolução consta que,
feita a denúncia contra qualquer Senador, o Conselho
de Ética da Casa tem a obrigação de examiná-Ia, ou
vindo, como de praxe, a defesa e encaminhando as
diligências necessárias. A denúncia, está ali determi
nado, pode ser formulada por apenas um Senador ou
mesmo um cidadão.

E ela foi feita, não apenas por um Senador, por
um cidadão, mas por sete partidos políticos, o que a
faz, por certo, bastante representativa.

Agora, Sr. Presidente, estamos lendo na im
prensa que o Senador Romeu Tuma, Correge
dor-Gerai do Senado, queixa-se das pressões que
outros Senadores estão exercendo sobre ele, na in
tenção de fazer com que o assunto possa dormir nas
gavetas daquela Corregedoria, sem, portanto, ser ne
cessário o legítimo encaminhamento.

É de pasmar. A Comissão Parlamentar de
Inquérito que examinou a questão do Judiciário depa
rou-se com irregularidades de todo tipo na constru
ção do Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo.
O desvio de verbas teria ultrapassado os 200 milhões
de reais. E uma das empresas beneficiárias é presidi
da pelo Senador Luiz Estevão, juntamente com a em
preiteira responsável maior pela obra, a Ikal. Outras li
gações, não devidamente explicadas, entre o Grupo
OK, do Senador Estevão, e a mesma Ikal foram de
tectadas, razão que levou aquela CPI a solicitar ao Mi
nistério Público Federal iniciasse os procedimentos
judiciais contra o Senador. E isso deverá ocorrer tão
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ser procurado como narcotraficante internacional. E o logo acabe o recesso do Judiciário, ou seja, a partir
Embaixador aqui no Brasil era o seu braço direito. deste mês de fevereiro.

Não quero que o Brasil seja um país onde a atu- O Senador, observe-se ainda, teria mentido
ação de quadrilhas do Suriname seja institucionaliza- àquela CPI, sonegando ou distorcendo dados e infor-
da. É bom que o Embaixador nos receba. Devemos mações, o que por si só já caracteriza quebra do de-
unir-nos ao povo daquele país, que nada tem a ver coro bancário. E isso, independentemente de qual-
com isso, mas está omisso, na luta contra o narcotráfi- quer solução do processo judicial a ser iniciado pela
co. Procuradoria-Geral da União, é motivo mais do que

suficiente, Sr. Presidente, para que o Senado se obri
gue a examinar o assunto. Primeiro, para comprovar
essa quebra de decoro e depois para definir a cassa
ção do mandato do Senador brasiliense.

Que pressões, portanto, seriam as denunciadas
pelo Senador Tuma? Quem senão o próprio Sr. Luiz
Estevão teria interesse em esconder, em mandar o
assunto para as calendas gregas, forma única de não
permitir seu exame? E se o representante de Brasflia
no Senado pensa assim, quer que isso ocorra, é por
que, sem sombra de dúvida, tem coisas a ocultar, tem
culpa a ser apontada.

O Senador Estevão é figura polêmica. Muito an
tes mesmo de concorrer a eleições populares, já cor
riam versões pouco ortodoxas quanto a seu compor
tamento empresarial. Sua eleição representou um
gasto fabuloso de dinheiro, gastos escandalosos, fa
cilmente observáveis por quem acompanhou as últi
mas eleições na Capital da República. Assim, colo
car-se sob o foco de uma análise aprofundada de seu
viver político e empresarial é perigoso para uma car
reira que pretende vôos mais altos no espaço político
do País.

Cabe ao Senado não agir no sentido de impedir
esses vôos, mas, sim, e obviamente, de esclarecer o
caso, o que ainda existe aí de obscuro, para a melhor
garantia de um eleitorado, que, visivelmente engana
do por propostas populistas, demagógicas, acabou
entregando seu precioso voto a quem, de fato, não o
mereceu.

Esta a razão por que viemos a esta tribuna: para
protestar, para juntar nossos protestos aos de todos
os que insistem na necessidade de se impedir sejam
reproduzidos, ainda uma vez, aqueles desvios do ins
tituto da imunidade parlamentar, desvios que acabam
levando à impunidade de criminosos comprovados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Tem a palavra o Sr. Deputado José Antonio, pela or
dem.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dispõe a Constituição Fede
ral, em seu art. 238:
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Art. 238. A lei ordenará a venda e re- Muito obrigado.
venda de combustíveis de petróleo, álcool O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
carburante e outros combustíveis derivados peço a palavra pela ordem.
de m.at~ri~s-primas reno~á~e~s, respeitados O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
os pnnClplOS desta ConstltUlçao. Tem V. Ex.l! a palavra.

Entretanto, Sr. Presidente, o Presidente da ANP OSR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Pela
- Agência Nacional de Petróleo, genro do Presidente ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
da República, colocou à disposição do público, na Sras. e Srs. Deputados, com muita alegria, vi o Con-
Internet, para uma espécie de consulta pública, porta- selho Nacional de Desestatização propor a pulveriza-
ria através da qual a ANP estaria permitindo às distri- ção da venda de ações. Nesses nove anos de manda-
buidoras a revenda direta de combustíveis derivados to, venho defendendo que o processo de privatização
do petróleo. É o que se chama de verticalização da no Brasil seja feito de forma pulverizada, democratí-
venda de petróleo. zada, descentralizada, como forma de transferir para

É evidente que não tem a Agência Nacional de a própria população brasileira boa parte das ações
Petróleo, como não tem o Poder Executivo, essa com- das empresas estatais deste País. Esse é o modelo
petência de ordenar a revenda e a distribuição de pe- inglês e de outros países da Europa, que fizeram as
tróleo. privatizações com grande sucesso.

Não podemos permitir, sob pena de abdicarmos É verdade que também temos defendido a pri-
do poder de legislar, de exercer as atribuições do Po- vatização daquilo que não é essencial ao Governo.
der Legislativo, que uma autoridade do Poder Execu- Entendo que o fundamental para o Governo é exercer
tivo, ainda que seja o genro do Presidente da Repúbli- sua função de prover educação e saúde básicas, se-
ca, legisle sobre tema que a Constituição prevê ex- gurança pública, justiça e, consorciado com a iniciati-
pressamente caber ao Poder Legislativo. va privada, a infra-estrutura do nosso País, incluída aí

É verdade que podemos nos valer do que dis- a superestrutura de hospitais, escolas e habitação
põe o inciso V do art. 49 da Constituição, que permite popular para a nossa população.
ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do O modelo de desestatização adotado no Brasil
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamen- vem funcionando através dos leilões até agora reali-
tar ou dos limites da delegação legislativa. zados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mas te-

Sr. Presidente, mais do que isso, é preciso que nho abordado esse tema da pulverização da venda
as autoridades do Executivo tomem consciência de de ações desta tribuna, em debates e seminários. Na
que não podem legislar. Além da grave violação à última Convenção Nacional do PSDB fiz uma moção,
Constituição, além dos menoscabo à autoridade do que foi aprovada, segundo a qual o PSDB nacional
Congresso Nacional, haverá um grave problema soci- declara que apóia a pulverização, a socialização, a
ai com esse fato que mencionei, como tem sido de- democratização da venda de ações no Brasil.
nunciado por diversos Deputados, inclusive do Parti- É com muita alegria, volto a dizer, que vejo o
do Socialista Brasileiro. As empresas genuinamente
nacionais, que são os postos de combustíveis, serão Conselho Nacional de Desestatização propondo o iní-
prejudicadas pelo grande cartel das distribuidoras, cio da pulverização da venda de ações já na privatiza-
que terá inúmeras vantagens revendendo diretamen- ção de Furnas, que pode ser o emblema significativo
te os combustíveis derivados do petróleo. da pulverização da venda de ações.

É evidente que a Shell a Texaco e a Esso vende- Eu também tenho-me posicionado no sentido
rão para os postos que elas próprias administrem, de que aqueles Estados que tenham condições de
ainda que seja só uma cota do total, a preços ínfimos não vender as suas estatais que não as vendam, mas
em relação aos da concorrência. Com isso, certamen- aqueles que tivessem que vender que o fizessem de
te haverá grande risco de monopólio, o que prejudica- forma descentralizada e pulverizada. Com isso, nós
rá o consumidor final. faríamos uma transferência da propriedade dessas

Essa é a razão do protesto que faço aqui contra ações para a população brasileira, que aplica também
essa tentativa do Presidente da Agência Nacional de em poupança, em títulos do Governo e em todos os ti-
Petróleo, genro do Presidente da República, de tomar pos de aplicações que existem no mercado.
o lugar do Congresso Nacional, que foi eleito pelo Por isso faço este registro na tarde de hoje, com
povo. a alegria de ver vencedora uma tese que temos
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defendido dentro do Governo e neste Parlamento, inú- de políticas de desenvolvimento regional que promo-
meras vezes, em debates, seminários e desta tribuna. va a descentralização da atividade econômica.

Acho que a privatização tomará um novo rumo Peço ainda a V. Exll que autorize a divulgação do
no Brasil com a pulverização. O Governo e a popula- meu pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil.
ção brasileira ganharão com isso e teremos o nosso O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
povo participando desse processo. a palavra pela ordem.

Era o que tinha a dizer. O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Tem V. Exll a palavra.

peço a palavra pela ordem. O SR. CARLOS DUNGA (PMDB - PB. Pela or-
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) _ demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-

Tem V. Exll a palavra. ria de registr~r nos Anais.desta Casa,d~as matérias
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL _ BA. Pela or- que for~m ~oJe ao con~eclm~nto d? publico na Paraí-

. .. . ba. A primeira é um artIgo do Jornalista Agnaldo Alme-
demo Pronuncia o seguinte dlsc~:so.) - Sr. Preslden- ida, intitulado "O recado de Molion". A outra registra a
te, Sras. e S.rs.. Deputados, Braslha recebeu nesta s~- pesquisa feita pela revista IstoÉ que deu a quatro
mana ~ maIOria dos Chefes de Governos Estaduais Prefeitos do meu Estado os melhores índices de acei-
que deixaram seus Estados para um encontro com o tação.
Presidente da República, o Presidente da Câmara
dos Deputados e o Presidente do Congresso Nacio-
nal.

Estas reuniões estiveram cercada~ de apelos e
reivindicações que vão de alterações na Lei Kandir
até a novíssima Lei de Responsabilidade Fiscal, que
sequer passou pelo crivo do Senado Federal.

Os Governadores chegaram a Brasília unidos e
coesos, principalmente os da Região Nordeste, lide
rados pelo Governador da Bahia, Dr. César Borges.
Essa união, jamais vista, reveste-se de grande impor
tância, haja vista que aquela região esteve durante
décadas à margem do processo de desenvolvimento
do País. O Nordeste jamais desfrutou das benesses
que só eram oferecidas pelo Governo Central aos
Estados do Sul e Sudeste.

Sr. Presidente, a união só foi possível após a re
dação da Carta da Bahia, onde constam as reivindi
cações que serão levadas ao Presidente da Repúbli
ca. Naquele documento, os Srs. Governadores deixa
ram claro que "não haverá avanços mais significativos
no processo de construção de uma sociedade brasi
leira moderna se não houver enfrentamento da po
breza e eliminação das disparidades regionais. Essas
desigualdades regionais estarão, em parte, elimina
das tão logo o Nordeste tenha em seu parque indus
trial grandes empresas que para lá estão se deslo
cando".

Sr. Presidente, espero que o deslocamento dos
Governadores ao Distrito Federal resulte em benefíci
os para o País. A pressão é justa e oportuna. O Brasil
precisa que todos os seus Estados estejam em pleno
desenvolvimento e crescimento, uma vez que é de
responsabilidade da União a elaboração e aplicação

Agnaldo Almeida

O RECADO DE MOLlON

O professor Luiz Carlos Molion, respeitado físi
co e meteorologista alagoano, advertiu os governos
do Nordeste, em palestra que fez ontem no Grupa
mento de Engenharia, em João Pessoa. Segundo ele,
vai enfrentar menos problema com a falta de água
nos próximos 20 anos quem souber definir metas e fa
zer planejamento estratégico a curto, médio e longo
prazos. Quem não planejar, vai sofrer muito. Segundo
o professor, a média das precipitações pluviométricas
na região Nordeste, para os próximos 20 anos, será
bem abaixo da média dos últimos 30 anos. Ora, se a
nossa média de chuva já não é boa, e se há a previ~

são de diminuição dessa média, é preciso, como bem
diz o professor Molion, que possamos nos prevenir
para o pior, Molion, na verdade, não está inventando a
roda nem dizendo nada que já não tenha sido dito. Ci
entista dedicado, observador em tempo integral da
'1eoria dos vulcões" e estudioso das questões climáti~

cas no mundo, Molion adverte para essa mania que
os governos do Nordeste têm de só fechar a porta
quando o ladrão já entrou em seus estudos e obser
vações, ele chegou a conclusão de que o ano de
2000, no que se refere a chuvas, é muito parecido
com o ano de 1985, quando as chuvas que aqui caí
ram ficaram acima da média. No ano de 1985, por
exemplo, choveu em Catolé do Rocha 1.683 milíme
tros, quando a média está na faixa de 904 milímetros.
A partir do próximo ano, no entanto, as chuvas serão
cada vez mais escassas, os períodos chuvosos serão



Deputado Federal Carlos Dunga

DUNGA destaca Governos de Cássio e de Cícero

"Em política, a voz do povo, é a voz das urnas".
Esta foi a reação do Deputado Carlos Dunga, ontem,
em Brasília, ao tomar conhecimento que os seus cor
religionários do PMDB da Paraíba, como os Prefeitos
Abmael de Souza Lacerda, Cícero Lucena, Cássio
Cunha Lima, Léa Toscano e Adria Perazzo entre ou
tros, exibem elevados índices de aceitação popular
na pesquisa IstoÉ/Brasmarkt, com indicativo de ree
leição, em todos eles, nas próximas eleições. O parla
mentar salientou sua satisfação ao mesmo tempo em
que mostrou, folheando a publicação, que os quatro
ostentam índices superiores a 80% e que a revista
afirma que os quatro se reelegeriam. O deputado pa
raibano lembra que há meses, ele e outros correligio
nários como o Senador Ronaldo Cunha Lima, vêm
apregoando a vitória de Cícero e de Cássio, entre ou
tros prefeitos, nas eleições de outubro, pelo trabalho
que eles realizam em suas cidades. Para ele, Cássio,
mesmo enfrentando uma bateria de outros candida
tos, permanece em primeiro lugar, num reconheci
mento público aos modernos métodos que adotou.
Dunga, relembra que Cássio adotou em sua adminis
tração, procedimentos como consultas populares, or
çamento participativo, reformulação dos eventos tu
rísticos e uma série de outras benfeitorias que enri
queceram sobremaneira os segmentos sociais, eco
nômicos e urbanos na cidade, num ritmo veloz para
os padrões brasileiros, além de ter devolvido a Cam
pina climas de auto-estima, confiança e modernidade
que haviam se dissipado. Carlos Dunga chega a ad
mitir que Cássio, com 82,4% de aceitação nas variá-
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espassados e nessas condições a atividade agrícola veis ótima, boa, e regular, mantidos os atuais núme-
é um espécie de loteria, um jogo no escuro. Por isso, ros, poderá ser reeleito até mesmo no primeiro turno.
Molion recomenda que os reservatórios de água de- Lucena e Abmael
vem ser cuidados, porque água será produto caro. E O deputado federal apontou, de acordo com a
raro. revista, que Cícero teve a melhor avaliação entre os

Molion critica a falta de planejamento dos gover- prefeitos das grandes cidades brasileiras. Ele tam-
nos do Nordeste e diz que um dos males da região é bém se reelegeria com a maioria dos votos da capital.
que um governo não dá continuidade as obras do an- Para o deputado, Cícero modificou a fisionomia urba-
tecessor. "Espero que isso mude com o ad\1ento da na de João Pessoa e sempre é citado como um dos
reeleição", informa ele. Molion não deve ser encarado melhores prefeitos da capital em todos os tempos. Lu-
com adjetivação baixa, como essa de "Viúvas da cena, de acordo com a IstoÉ/Brasmarket, tem 86,2%
seca" que foi criada na Paraíba. Seus estudos devem e nestes patamares, na opinião de Dunga, não deverá
merecer crédito, porque se assim não fosse a Nasa - ter adversários que ameacem sua reeleição. Já o Pre-
a poderosa agência espacial americana - não o teria feito Abmael de Souza obteve um índice raro: 90,5%
como uma de suas fontes de informação e consulta. de aceitação, e deverá ser reeleito com expressiva
Ou alguém aí acha que a Nasa escuta o primeiro doi- maioria. Para Dunga, Abmael faz uma das maiores
do que dobra a esquina da América? administrações que Pombal já conheceu, sendo jus

tíssima a sua reeleição. O peemedebista também cita
as prefeitas Léa Toscano, de Guarabira, com 89,2% e
Adria Perazzo, de Areia, com 86,7%, mostrando,
igualmente que elas recebem substancial reconheci
mento popular, muito difícil de ser igualado, estando
as duas executivas de parabéns, como de parabéns
estão os habitantes de todas as cidades onde o seu
Chefe de Executivo consegue tais resultados, que
atestam, de modo inequívoco, elevado índice de reco
nhecimento na administração como um todo, no pre
feito e nas equipes dirigentes de cada município.

Deputado Federal Carlos Dunga.

O SR. ENIO BACCI - Sr. Presidente, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. ExJl a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez os aposenta
dos são surrupiados e explorados pelo Governo FHC.
O Governo, com o apoio desta Casa, aprovou uma
emenda constitucional que desvincula do Orçamento
da União 20% de todos os recursos arrecadados, a
chamada DRU - Desvinculação dos Recursos da
União. São cerca de R$41 bilhões desvinculados do
Orçamento para que o Governo utilize da forma que
bem entender, da forma que vem sempre utilizando
os recursos do Tesouro: para pagar os juros de uma
dívida colossal que ele próprio criou, através dos ju
ros mais altos do mundo.

O Governo vai retirar dinheiro da Previdência
Social, da educação e da saúde pública para dar aos
agiotas internacionais. Pasmem, só dos aposenta
dos, aquela classe quase em extinção, vão ser retira-
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dos mais de R$ 13 bilhões. Isso na minha opinião é Digo que toma outro viés o movimento dos ser-
mais um crime contra aqueles que deram sua juven- vidores porque está mais sedimentado, mais estrutu-
tude e seu sangue pelo Brasil. É preciso uma ampla rado. Vieram aqui, corretamente, buscar o apoio am-
mobilização nacional dos trabalhadores e aposenta- pio de todas as correntes do Congresso Nacional e
dos para barrar mais esta armação. Enquanto isso, o passam a ter mais disposição, mais força, mais fôlego
aposentado diz: 1: eu sustentando o meu País, que para lançar nas ruas do Brasil a campanha de reposi-
não me paga por tudo o que eu fiz". ção salarial associada à crítica pela perda da qualída-

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço de dos s~rviços prestados no País, seja n~ esfe~ fe-
a palavra pela ordem. deral, s?Ja na esfera dos E~tados, que estao obrlgan-

O SR. PRESIDENTE (Themfstocles Sam aio) _ do s~rvldoresa ?cupa~, mUitas vezes, o lugar de qua-
li V. E Il I P tro, CinCO, até seis servidores, que se aposentaram ou

em . x a pa,avra. foram demitidos nesses cínicos planos de demissão
O SR. INACIO,~RRUDA (Bloco/PCdoB. - CE. voluntária. É um absurdo, Sr. Presidente. Ninguém

Pela ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presl~ente, pede demissão voluntária para ficar desempregado.
Sras. e Srs. Deputados, quero abordar a questao do Seria uma estupidez completa. Pois ficaram de fora
reajuste dos salários dos servidores públicos da do serviço público por esse mecanismo e agora o ser-
União. E não estamos falando de aumento salarial, Sr. viço está tão precário, tão ruim, que não há como su-
Presidente. Já estamos entrando no sexto ano sem portá-lo.
reposição das perdas inflacionárias. Como eu disse, há uma associação da batalha

Mas não consigo fugir à tentação, Sr. Presiden- política com a luta pela reposição salarial. Tenho cer-
te, de reportar-me à afirmação do Deputado Luiz Car- teza de que dessa maneira o Governo será obrigado
los Hauly de que agora surgiu a vitória de uma tese a atender às reivindicações dos trabalhadores do ser-
que ele e outros defendiam: a tese de que a privatiza- viço público em nosso País.
ção das empresas brasileiras deveria ter sido feita Muito obrigado.
pelo processo de pulverização, e qualquer mortal pc- O S Ji'''' • t,.J S . §,,0,.J
d ' d " d d rt r. "emlS oues ampa/o, ,c- uO

ena a qumr uma empresa e gran e po e, com- n' 18 d R' t l t d '
, A ~ a 19O o eglmen o n emo e1Xa a cs-

prando um, dOIS, tres lotes de suas açoes, Parece d' d 'dA' é 'nJ:Id P lo
b ' d' S P 'd tA' t' ~ b ' eira a presl ~nclaJ que ocu,.,_ a e

uma rlnca eira, r. resl en e. priva (zaçao rasl- S M' h I'" P 'd t

"

f' d d d' d It d r. 10 e , emer, resl en e.eira OI um esastre o ponto e vIsta e rasu a os
até o presente momento. Entregaram empresas de
prestação de serviço para mandar bilhões de dólares
para o exterior. Veja-se como exemplo a privatização
do sistema de telecomunicações, algo vergonhoso,
um vexame, um crime cometido por este Governo.
Descobriram então que o modelo era equivocado e
agora buscam o modelo da pulverização. É brincadei
ra, a mesma cantilena de que a nossa saída é vender
nossas empresas estatais para fazer caixa. É inacre
ditável o que acontece neste País.

Mas voltemos, então, Sr. Presidente, ao reajuste
dos servidores. Numa manifestação de grande peso,
hoje, no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados,
reunindo lideranças de partidos de várias correntes
de opinião no Congresso Nacional, tanto Deputados
como Senadores, os servidores públicos começam
uma mobilização nacional que vai mostrando ter outra
envergadura, outro peso.

O centro das reivindicações é o salário surrupia
do por este Governo, o Governo do Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, que corrigiu todos os preços e todas
as tarifas públicas, mas nega-se a repor a inflação do
período no salário dos servidores.
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Átila Uns PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderneuy Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 6

Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Francisco Coelho
Gastão Vieira
José Antonio PSB
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 6

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis PMDB
Presentes de Tocantins: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Presentes de Rondônia: 5



07514 Quinta-feim 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Fevereiro de 2000
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Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 32

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

SERGIPE

PSDB
PPB
PMDB
PSB
PSDB

Augusto Franco
Cleonânio Fonseca
Jorge Alberto
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

PFL
PMDB
PTB
PMDB
PMDB
PT
PCdoB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB

Claudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
João Almeida
João Leão
José Carlos Aleluia
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
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Airton Roveda
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB
Alexandre Santos PSDB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Comélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Fernando Gabeira PV
Francisco Silva PST PUPST/PSL
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMDB
Jorge Wilson PMDB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva S. Parto
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL
Celso Giglio PTB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL PUPST/PSL
Delfim Netto PPB
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Paulo PT
José Dirceu PT

José Genoíno PT
José fndio PMDB
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Neuton Lima PFL
Ricardo Berzoini PT
Sampaio Dória PSDB
Teima de Souza PT
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 35

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 3

Partido Bloco

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 3

GOIÁS

Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Juquinha PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Chaves PMDB
Pedro Wilson PT
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Presentes de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Nelson Trad PTB
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

PFL
PSDB
PPB
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Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 308 Srs. De
putados.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. a
palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicita
mos a V. Exa. que receba requerimento de informações
que estamos endereçando ao Ministro da Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
com prazer.

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-

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 96-8, DE 1992

(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade
(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da Co
missão Especial, pela aprovação, com subs
titutivo, desta e das Propostas de Emenda à
Constituição n2s 112-Al95, 500-Al97 e
368-Al96, apensadas; pela admissibilidade
de todas as emendas apresentadas na Co
missão e, no mérito, pela aprovação das de
n2s 1/95, 2195 e 4/95 (apresentadas na le
gislatura anterior) e das de n2s 1, 2, 3, 5, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,
21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37,39,
40, 42, 43, 44 e 45; pela rejeição das Pro
postas de Emenda à Constituição n%
127-Al95 e 215-A/95, apensadas, e das
emendas n2s 3/95 (apresentada na legisla
tura anterior) e 4, 6, 17, 22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41, nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação e re
formulação parcial de voto. Apresentaram

PPB
PTS
PMDB
PDT
PT
PPB
PT
PPB

PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PHDBS
PMDB
PPB

RIO GRANDE DO SUL

PDTAirton Oipp
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Enio Sacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Luiz Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst

Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
lris Simões PTS
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Max Rosenmann PSOB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
OdOio Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMOB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 19

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder ReisPFL
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSOB
Preeentes de Santa Catarina: 11



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Trabalhista Brasileiro? (Pausa.)

Como vota o Partido Progressista Brasileiro, De
putado Severino Cavalcanti?

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT, Deputado Marcelo Déda?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, uma das preocupações
da reforma do Judiciário foi a de oferecer magistrados
com experiência e competência para presidir os litígi
os levados à apreciação do Poder Judiciário. Sem dú
vida alguma, a sociedade tem reclamado de não ha
ver limitação de idade para que o jovem bacharel as-

o suma o cargo de Juiz de Direito.
A solução encontrada pela Relatora e aprovada

pela Comissão foi acrescentar a exigência preliminar
de três anos de atividade privativa de bacharel em Di
reito para que a pessoa possa se candidatar a uma
vaga de Juiz de Direito em concurso público.

Requeremos, nos termos regimentais,
preferência para votação, na sessão de
hoje, das seguintes proposições: Emenda
Aglutinativa nll 47, Destaque n2 41, Emenda
Aglutinativa n2 38, Emenda Aglutinativa n2

13, Destaque n2 117, Emenda Aglutinativa
n2 46, Destaque nll 126, Emenda Aglutinati
va n2 39, Destaque nll 167 e Destaque n2

172, apresentados à PEC n!l 96, de 1992.

Sala das Sessões, fevereiro de 2000. - Arnaldo
Madeira, Líder do Governo - Jutahy Junior, Vi
ce-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos vo

tar a Emenda Aglutinativa 05147, que pretende dar nova
redação ao inciso I do art. 93 e ao § 32 do art. 129 da
Constituição Federal, na redação dada pelos arts. 72 e
38 do substitutivo adotado pela Comissão Especial.

A emenda aglutinativa é de autoria da Relatora,
Deputada Zulaiê Cobra.
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votos em separado o Deputado Antônio O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Lí-
Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputa- deres, venham ao plenário. Temos dez destaques e
dos Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pi- emendas aglutinativas para votar no dia de hoje.
res, Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Bis- Vamos ouvir os Srs. Líderes.
caia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
R~que. Foram aprovados os destaques de Como vota o PV? (Pausa.)
n s 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42, C t PPS? (P )
33,293,27, 88,238, 187, 67, 32, 149, 73 e orno vo a o . ausa. ?
os destaques dos relatórios parciais dos De- Como vot~ o Bloco Parlamentar PUPST/PSL.
putados Luiz Antônio Fleury e Renato Vian- O SR. JOAO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re-
na; rejeitados os de nlls 297, 291, 251, 23, visão do orador.) - O Bloco Parlamentar PUPSTIPSL
220, 82, 155, 50, 292, 295, 233, 256, 283, vota pelo acordo, Sr. Presidente, vota "sim".
221,177,184,286,25,216,219,162,200, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
218,240,201,274,217,248,101 e os des- vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, Deputado
taques dos relatórios parciais dos Deputa- José Antonio?
dos José Roberto Batochio e Ibrahim O SR. JOSE ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
Abi-Ackel; e prejudicados os de n2s 156, 38, revisão do orador.) - Vota "sim", de acordo com a com-
40, 241, 71, 83, 37, 86, 154, 13, 134, 112, posição feita na reunião de Lideranças, Sr. Presidente.
208, 24, 280, 212, 213, 211, 113, 210, 34, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
78, 111 e 59 (Relatora: Srf! Zulaiê Cobra). vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PPS?
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim", de
acordo com oque foi idealizado no Colégio de Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT,
como vota, Deputado Dr. Hélio?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - O PDT é favorável, Sr. Presidente, vota
"sim".

Tendo apensada as PEC n2s 112-A/95,
127-Al95, 215-Al95, 500-Al97, 368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa requerimento de seguinte teor:

Senhor Presidente,



EMENDA AGLUTINATIVA N2 47

Dê-se ao inciso I art. 93 e ao § 32 do art. 129 da
Constituição Federal, na redação dada pelos arts. 72

e 38l! do Substitutivo adotado pela Comissão Especi
al, a seguinte redação:

"Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Su
premo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observando os seguinte princípios:"

1- ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o
de juiz substituto, mediante concurso público de pro
vas e títulos, com a participação da OAB em todas as
fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo,
três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas
nomeações, a ordem de classificação;

"Art. 129. São funções institucionais do Ministé
rio Público:"

§ 32 O ingresso na carreira do Ministério Público
far-se-á mediante concurso público de provas e títu
los, assegurada a participação da OAB em sua reali
zação, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo,
três anos de atividade jurídica e observando-se, nas
nomeações, a ordem de classificação.

Justificação

A presente Emenda visa a fixar na Constituição
critérios que assegurem ter o candidato a juiz ou pro
motor a experiência para desempenho das relevantes
funções de magistrado e membro do Ministério Públi
co. A redação proposta estabelece a prática de ativi
dade jurídica por no mínimo três anos após o bacha
relato, como condição para o acesso às referidas car
reiras, garantindo assim ao futuro juiz e ao futuro pro
motor a vivência necessária à boa atuação desses
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Avaliou-se depois que a expressão, nos termos O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
em que estava vazada, restringia o acesso de ocupan- revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda
tes de muitas carreiras. Nesse sentido, apresentou-se aglutinativa vem resolver o problema, desde que foi
a emenda aglutinativa que está sendo objeto da nossa fruto do amplo entendimento dos partidos com assen-
apreciação, assinada pela própria Relatora, que subs- to nesta Casa.
titui a expressão "atividade privativa de bacharel em O ingresso na Magistratura dar-se-á por aquele
Direito" por "atividade jurídica", contemplando assim que for formado em Direito e tiver três anos de ativida-
maior número de carreiras jurídicas, até mesmo apro- de jurídica. Não quisemos condicionar àqueles que ti.
veitando aqueles cidadãos que desempenham ativida- vessem três anos de atividade forense ou três anos
des em cartórios ou outras vinculadas ao Direito. de pleno exercício da advocacia. Estendemos aos

Considerando que o acordo busca preservar a serventuários da Justiça e a outros que exerçam a ati·
intenção de qualificar melhor e dotar de mais expe- vidade jurídica.
riência os magistrados, o Partido dos Trabalhadores O texto é bom, melhora sobretudo esse projeto
vota "sim", pela aprovação. tão bem relatado pela Deputada Zulaiê Cobra e, por.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. tanto, o PFL recomenda o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho deter- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub-
minadas preocupações que quero apresentar à Mesa. meter a votos a

A Relatora, regimentalmente, não pode assinar
emendas, que têm que estar assinadas por todos os
Líderes.

Tenho a convicção de que, como disse o Presi
dente, este texto ainda pode ser objeto de uma emen
da de redação, mas o que tenho que destacar é a bus
ca do entendimento, que vai permitir uma redação
que seja mais justa.

Por isso, o PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulto

V. Ex' sobre se assina a emenda aglutinativa.
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exl! a

palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Todos nós assinaremos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Um fun

cionário irá colher as assinaturas dos Srs. Líderes.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, creio que a solução
encontrada com a redação apresentada pela Relato
ra Zulaiê Cobra cria as condições que estávamos de
sejando desde a Comissão Especial da Reforma do
Judiciário. Ela dá ao bacharel em Direito a possibilida
de de exercer a sua atividade experimental durante
três anos e de participar do concurso já com uma vi
vência da atividade profissional, tão necessária para
ser um bom juiz.

Por isso, entendemos ser o texto elaborado de
comum acordo a forma ideal para termos um concur
so que qualifique de forma precisa o ingresso na Ma
gistratura.

O PSDB encaminha o voto "sim".
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agentes estatais. Neste sentido, então, a proposição O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex>'
por nós apresentadas. a palavra.

Zulaiê Cobra, Relatora - Inocêncio Oliveira, O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS. Pela
Líder do PFL - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape-
PMDB - José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parla- nas quero registrar que, graças à sensibilidade da no-
mentar PSB/PCdoB - Marcelo Déda, PT - Juthay bre Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, e também à
Júnior, Vice-Líder do PSDB - Dr. Hélio, Vice-Líder maturidade de nossas Lideranças partidárias, através
do PDT. de diversas emendas, estamos aperfeiçoando este

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- importante projeto,de reforma do Judiciário.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem. O SR. BABA - Sr. Presidente, peço a palavra
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- pela ordem.
tema eletrônico. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

Queiram seguir a orientação do visor de cada a palavra. ,
posto. O SR. BABA (PT- PA. Pela ordem. Sem revisão

Está iniciada a votação. do orador.) - Sr. Presidente, na semana passada, a
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY _ Sr. Presiden- P?lícia Militar do Pa!á fez um pr?cesso de desocupa-

te peço a palavra pela ordem. çao dos co~panhelros do MOVImento d?s !r~balha-
, . dores RuraiS Sem Terra que estavam ha vaTlos me-

O SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - Tem V. Exª a ses, inclusive com plantação e produção, na antiga fa-
palavra. zenda da companhia de aviação TABA, que faliu e

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Sem abandonou aquela propriedade.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomen- A maioria daquelas terras são públicas, e os tra-
da o voto "sim", diante do acordo que foi feito. balhadores do MSTtransformaram-nas em produtivas,

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem re- e foram retirados à força. Ontem reocuparam a terra, e,
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go- infelizmente, a Justiça paraense está ameaçando os
vemo também recomenda o voto "sim". trabalhadores de prisão em massa, quando os verda-

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi- deiros assassinos dos sem-terra até hoje estão soltos.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita aos Gostaria de fazer esse registro da ocupação pe-
Srs. Deputados que compareçam ao plenário. Mesmo los companheiros do Movimento dos Trabalhadores
sendo unânime a recomendação do voto "sim", esta Rurais Sem Terra daquela fazenda para transformá-Ia
emenda precisa de 308 votos para ser aprovada. Por- em produtiva.
tanto, é fundamental a presença de todos os Deputa- O SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
dos no plenário. peço a palavra pela órdem.

O SR. MARCELO DÉDA (PT- SE. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha- a palavra.
dores encaminha o voto "sim" e apela a todos os De- O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pela or-
putados do partido para que compareçam ao plená- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
rio, pois a previsão é que hoje votemos dez desta- comunicar a esta Casa que o Deputado Deusdeth
ques. Se estivermos todos aqui, votaremos com uma Pantoja sofreu um acidente vascular cerebral e en-
relativa velocidade. Caso contrário, iremos enfrentar contra-se internado no Hospital Santa Lúcia.
as agruras da madrugada. Neste momento, quero desejar ao colega amplo

Sr. Presidente, também requeiro a V. Exª que restabelecimento, para que, o mais breve possível,
determine às Comissões que encerrem seus traba- esteja nesta Casa para trabalhar em prol do seu Esta-
lhos para que os Deputados possam vir ao plenário. do, o Pará.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre- Muito obrigado.
taria-Geral deverá comunicar-se com as Comissões O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
para encerrarem os seus trabalhos e, ao mesmo tem- peço a palavra pela ordem.
po, fazer soar as campainhas para chamar os Srs. De- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.~
putados ao plenário. a palavra.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI - Sr. Presidente, O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or-
peço a palavra pela ordem. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
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comunicar que acabei de sair de reunião com o Minis- sua eficácia ao intermediar uma solução que hoje, fi-
tro dos Transportes, Eliseu Padilha, com o objetivo de nalmente, graças a Deus, está amadurecendo, e até
resolvermos a situação dos aposentados e pensionis- o final de fevereiro, início de março, teremos esse
tas ferroviários. Como sempre, fomos bem recebidos processo equacionado.
pelo Ministro. Agendamos outra reunião para o dia 22 Muito obrigado.
de fevereiro, às 15h, .~~rtunidade em qu~ ~rare~os O SR. JOSÉ ANTONIO - Sr. Presidente, peço a
representantes ferro~la~los de t~o o Brasil, inclUSive palavra pela ordem.
aposentados e penSIOnistas, a fIm de resolvermos o .
problema. Uma vez que a Rede Ferroviária foi Iiquida- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
da, ficaram pendentes questões referentes à parida- a palavra.
de e ao vencimento dos aposentados e pensionistas. O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem

Obrigado, Sr. Presidente. r~visão d.~ ~ra~or.) - Sr. Presidente, na votação ante-
O SR. JOÃO PIZZOLATTI _ Sr. Presidente, nor, votei sim. .

peço a palavra pela ordem. O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! palavra pela ordem. .
a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - se. Pela or- a palavra.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Sub- O~~ PEDRO WILSON (PT:- GO. Pela ordem.
comissão de Turismo foi procurada por agentes de vi- Sem revlsao do o~dor.) - Sr. Pres!dente, aprese~ta-
agem e membros da Frente Parlamentar de Turismo, ~os, na 10r'21a regimental, Arequenmento de reallza-
que expuseram a questão do corte da participação çao de se.ssao solen~ na Camara dos Deputados em
das empresas de agências de viagens nas tarifas das 12 de abnl de 2000, as 10h, para homenagearmos os
passagens, o que reduziu em 33% o faturamento do quinhentos anos de resistência indígena, negra e po-
setor. pular, no contexto das comemorações do quinto cen-

Tomamos a iniciativa com a Presidenta da Fren- tenário do Brasil.
te Parlamentar do Turismo, Deputada Nair Xavier O SR. DA. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala-
Lobo, e a Subcomissão de Turismo de intermediar um vra pela ordem.
entendimento dos agentes de viagem com as empre- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA
sas aéreas e o Governo. a palavra.

Hoje conseguimos, com a participação da Sub- O SR. DR. HÉLIO (pOr - SP. Pela ordem. Sem
comissão de Turismo e da Frente Parlamentar de Tu- revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. ExA e
rismo desta Casa, da Abav Nacional, da Fenactur, da aos Líderes que prestem atenção à minuta da Reso-
Favecc, da Aviesp, da Braztoa e de representantes da lução nSl. 44, que regulamenta as pesquisas eleitorais
Varig, numa demonstração mútua de cooperação, para o ano 2000. O art. 42 dessa resolução, hoje dis-
chegar a um termo preliminar de ajustes, consideran- cutida com o Ministro Eduardo Alckmin, estabelece
do, dentre outros aspectos, a interdependência dos que as pesquisas eleitorais poderão ser divulgadas a
segmentos envolvidos e a dinâmica do mercado. Fi- qualquer tempo, inclusive no dia das eleições.
cou definido: Essa permissão poderá provocar um problema

- deliberação, até dia 21-2-2000, pelas entida- da ordem de razoabilidade, tendo em conta que o § 12

des representativas dos agentes de viagem, da pro- do art. 22 da referida resolução estabelece que a pu-
posta de alteração gradual do nível de comissiona- blicação de pesquisa assegura que qualquer entida-
mento; de política tenha acesso para discutir, inclusive, a le-

- suspensão, pela Varig, da redução do comissi- galidade, a legitimidade da pesquisa eleitoral.
onamento até o pagamento do decênio vincendo em A Lei de Imprensa permite liberdade de divulga-
23-2-2000; ção. No entanto, existe uma lei maior, do ponto de vis-

- sobrestamento, até o dia 23-2-2000, das medi- ta eleitoral, que garante a legitimidade e a legalidade
das administrativas e judiciais em curso. do pleito eleitoral. E sendo permitida a divulgação da

O fato mostra a participação do Legislativo em pesquisa eleitoral no dia das eleições, isso poderá
um problema serifssimo, que envolve 46 mil empre- suscitar problemas relacionados à ilegitimidade ou
gos diretos, visto que são 12 mil empresas de agen- ilegalidade do pleito, e não terão tempo os partidos
tes de viagem no Brasil. O Legislativo demonstrou políticos de procurar a solução.
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Portanto, gostaria de pedir a atenção dos Srs. dendo, inclusive, às reivindicações de vários Deputa.
Líderes partidários e daqueles colegas Deputados dos, de várias Lideranças. Seria muito mais tranqüilo
que estarão concorrendo ao próximo pleito municipal deixar o texto como foi aprovado na Comissão. Esta.
no sentido da correção desse aspecto da resolução. mos num processo lento, diffcil, em que, às vezes,

O PDT já encaminhou sugestão no sentido, pro- não há muitas explicações, mas sei que as Lideran-
pugnando para que haja normalidade e legitimidade ças têm a confiança dos liderados.
nas eleições e para que a divulgação seja feita até Portanto, estamos num processo de votação de
uma semana antes do dia das eleições. uma emenda de reforma do Poder Judiciário de extre-

O Deputado Miro Teixeira e eu apresentamos ma importância, sobre a capacidade, hoje, de qual-
nesta Casa uma PEC no sentido de garantir a legali- quer bacharel em Direito, exercendo uma atividade ju-
dade do pleito e impedir a existência de fraudes no rídica, poder fazer concurso para juiz. É o texto mais
ato eleitoral. liberal que esta Casa pode aprovar.

Com essas palavras gostaria de solicitar a V. Ex. Portanto, peço aos Srs. Deputados que venham
e aos Líderes atenção a tema tão relevante para o ao plenário para que possam votar esse texto que
País. amplia a possibilidade, hoje, de o bacharel fazer con-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- curso para a Magistratura.
te, peço a palavra pela ordem. Sr. Presidente, obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
palavra. encerrar a votação. Há 461 Deputados na Casa n~

O SR ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP. P I pre~ente moment~. Va~o~ votar. Venham _ao pl~-
• , _ , . e a nárro. Teremos mais dOIs dias de convocaçao, hOJe

ordem. Sem revlsao do o~do~.) - Sr. Presidente, en- e amanhã de manhã. Venham votar. Votaram 361, há
quanto se,pr,:cessa a votaçao, Infor~o a esta. Casa q~e cem Deputados que ainda não votaram.
uma Comlssao de Deputa?os - LUlza ~~undlna, Zulalê As Comissões deverão encerrar seus trabalhos.
Cobra, Emerson Kapaz, Ricardo Berzolnl e eu - esteve .
com o Governador Mário Covas e depois essa mesma O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
Comissão, acrescida dos Deputados Ary Kara e Ricar- peço a palavra pela ordem. ,
do Izar, esteve com o Prefeito Celso Pitta, para encon- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
trarmos uma distensão no relacionamento entre o Go- palavra V. Ex.ll
vernador e o Prefeito de São Paulo e resolvermos a cri- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
se que envolve os perueiros da cidade e os problemas demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é so-
relativos à segurança. bre a questão da votação. Faço um apelo a V. Ex"

Com esta Comissão de Deputados, foi mar- Na realidade, ~ meu sentimento é no sentido de
cada uma audiência entre o Governador e o Prefe- que, se essa votaçao for encerrada agora, talvez os
ito que se realizou hoje às 1Oh30min. Segundo infor- outros Deputados, que est,ão nos ga~inete~, resolvarp
'- h t d" t I' i t se deslocar para o plenárIO. Nesse ritmo, Iremos saIr

maÇoes, ouve en ~n Imen o e um C.I~a am s oso daqui de madrugada. Ao final, apelam para adiar as
entre as d~as autoridades:,~ que ~ermltlrá e~contr~r votações e não concluímos esta matéria, em que hou-
uma soluç~o que dê tranqUlhdade a populaçao da CI- ve acordo. Imaginem as outras.
dade de Sao Paulo. Sr. Presidente, solicito a V. ExA que encerre esta

Cumprimento o Governador Mário Covas, o votação e apelo aos Parlamentares para que perma-
Prefeito Celso Pitta e os demais colegas presentes neçam no plenário, a fim de que não fiquemos em
nas duas reuniões. compasso de espera, o que gera ansiedade.

Este era o comunicado que tinha a fazer. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos já
Agradeço a V. Exll a atenção. votaram? _ .
A SRA. ZULAIÊ COBRA _ Sr. Presidente peço Está encerrada a votaçao. (Palmas.) AnunCIO o

, resultado:
a palavra pela ordem. VOTARAM'

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. S· . 380
ExA a palavra. Im

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDS - SP. Pela ar. Não _ 1
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, que- Abstençoes 2
ro alertar os Deputados de que estamos em processo Total 384
de votação. Estamos tentando melhorar o texto, aten- É aprovada a Emenda Aglutinativa n2 47.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Proposição: PEC N° 96192 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 47

Início Votação: 0910212000 17:31

Fim Votação: 0910212000 17:53

Resultado da Votação
Sim 380
Não 1
Abstenção 2

Total da Votação 383

Art. 17 1

Total Quorum 384

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 17:20

Orientação
PFL -Sim
PSDB -Sim
PMDB-Sim
PT -Sim
PPB -Sim
PTB -Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS -Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim

Total Roraima: 3

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Lsz-
Lista de Votantes

PorUF

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Babá PT Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB Sim
José Priante PMOB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 13

AMAZONAS
Arthur Vlrgilio 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 Grazziotln PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSOB Sim

Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
José Aleksandro PFL Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim

Total Acre: 4
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
João RIbeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Tnnta PST PLlPST/PSL Sim
Roberto Rocha PSOB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 13

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPST/PSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Antônio José Mata PMOB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro BenevIdes PMDB SIm
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSDB
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Partido Bloco Voto
PIAuí

B. Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaías PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themístocles Sampaio PMDB Sim

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando AbíllO PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Ricardo Rlque PSDB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim
DJalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múclo Monteiro PFL Sim

Luciano Bivar PSL PLlPST/PSL Sim
Luiz Plauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus S.Part. Sím
Pedro EUÇjênto PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Total Pernambuco' 13

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto

ALAGOAS
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPST/PSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PL/PST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB Abstenção
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas JUnior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegnno PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo BraÇJa PFL Sim
Paulo MaÇJalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
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BAHIA
Partido Bloco Voto

Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB Sim
Cabo Júlio PL PL!PST/PSL Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Oanílo de Castro PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMOB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Sim

Lincoln Portela PSL PL/PST/PSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria Elvira PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Odelmo Leão PPB Sim

Olímpio Pires PDT Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizlo PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Virgílio Guimarães PT Sim
Vlttorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Sim

Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 40
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Partido Bloco Voto
EspíRITO SANTO
AloíZIO Santos PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PL/PST/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Camélia Ribeiro PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dina Fernandes PSDB Sim
Dr. Helena PSDB Sim
EberSilva PDT Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim

João Mendes PMDB Sim
Jorge Wilson PMDB Sim
Luis Eduardo PDT Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim
LUIZ Sérgio PT Sim
Marclo Fortes PSDB Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Sim
Miro Teixeira PDT Sim

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim

RodriÇJo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim

Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSBlPCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO

Aloizio Mercadante PT Sim

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chlnaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PL/PST/PSL Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpi PSDB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PL/PST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo PDT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Dirceu PT Sim

José Genoíno PT Sim

José índio PMDB Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Sim

Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim

LUlza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbieri PMDB Sim

Marcos Cintra PL PL/PST/PSl Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Nela Rodolfo PMDB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashl PSDB Sim

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Izar PMDB Sim

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zimbaldl PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim

Vadão Gomes PPB Sim

Valdemar Costa Neto PL PL/PST/PSL Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 50
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Partido Bloco Voto

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pmheiro PMDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Luiz Bit!encourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Mansa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PFL Sim
Alex Canziani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSDB Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parclanello PMDB Sim
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PARANÁ
Irls SImões
Ivanlo Guerra

José Borba
José Carlos Martinez

LUIZ Carlos Hauly
MárcIo Matos
MoaCir Mlchelelto

Nelson Meurer
Odílio Balblnoltl

Oliveira Flll10
Padre Roque
Ricardo Barros

Rubens Bueno

Santos Filho

Werner Wanderer

Total Paraná 24

SANTA CATARINA
AntôniO Carlos Konder ReiS
Carlito Merss

Edlnho Bez
Edison Andrino

Fernando CoruJa
Gervásio Silva

João Matos
João Plzzolatll
LUCI Cholnacki

Pedra Bittencourt
Renato VlannB
Seraflm Venzon

Vicente Caropreso

Total Santa Catarina 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton OIPP
Alceu Collares
Caio Rlela
Cezar Schlrmer

Oarclsio Perandl
EniO Baccí
Fernando Marranl

Fetter Júnior
Germano RIÇJolto
Henrique Fontana

LUIZ Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença

Osvaldo Blolch\

Paulo Paim
Roberto ArÇJenta

Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira

Waldir Schmidt
Veda Cruslus

Total Rio Grande do Sul; 23

Partido

PTB
PFL

PMOB
PTB

PSOB
PT
PMOB

PPB
PSOI3

PPB

PT
PPS

PPS

PFL

PFL

PFL
PT
PMOS
PMOB

POT

PFL
PMOS

PPB
PT

PFL
PMOS
POT

PSOS

POT

POT
PTS
PMOB

PMOB
por
PT

PPB
PMOS
PT

PT
PT
PMDB
PSOS
PMOS
PMOB

PT
PHOSS

PMOB
PPB
PT

PMOB
PSOB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sml
SII11

Sim
SII11

SII11

SII11

SII11

81111
Sim

Sim

Abstenção
811n
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim



Justificação

A consolidação do Estado Democrático de Dire
ito não pode prescindir da democratização interna de
todas as instituições do Estado, notadamente daque
le Poder responsável pela prestação da atividade ju
risdicional. Em regra, as cúpulas dos Tribunais, sejam
Superiores, sejam de segundo grau, tendem a enfei
xar um poder decisório, tanto jurisdicional como admi
nistrativo, exagerado. A Relatora, Deputada Zulaiê
Cobra, conhecedora dessa realidade, havia contem~

piado em seu Substitutivo (art. 93. inciso XII, constan~
te do art. 72 do seu Substitutivo) a eleição direta e se~

ereta, com a participação de todos os membros do tri
bunal e juízes vitalícios a ele vinculados, para os ór
gãos, diretivos de tribunal que agregava ao texto da
Constituição os avanços obtidos pela magistratura
estadual paulista, notadamente pela Associação Juí
zes para a Democracia - ADJ, que conseguiu aprovar
na Assembléia Legislativa de São Paulo Emenda
Constitucional que institui a eleição, por todos os ma
gistrados vitaliciados, para os órgãos diretivos dos Tri
bunais de Justiça e de Alçada. Estávamos diante de
uma conquista altamente democratizante das estru
turas internas de poder do Poder Judiciário. Lamenta
velmente, a Comissão Especial, por intermédio do
destaque nSl 298, da Bancada do PSOB, suprimiu
essa conquista. Portanto, o Substitutivo da Comissão
Especial não só não avançou na democratize;" o in
terna do PoderJudiciário, como retrocedeu nas lcipi
entes conquistas da magistratura paulista.

Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2000.
Deputado Marcelo Déda - PT - SE, Aloizio Mei'ca·
dante - Uder do Partido dos Trabalhadores.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Sr& Relatora.

A SRA. ZULAlê COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, essa emenda aglu
tinativa mantém o texto do substitutivo feito pela Rela
tora. Perdemos esse texto durante a votação na Co
missão. Da eleição para os órgãos diretivos dos tribu
nais participavam todos os ju ízes vitalícios, salvo no
Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais Superiores.
Portanto, a eleição seria direta e secreta com a parti
cipação de todos os membros do tribunal e dos juízes
vitalícios a ele vinculados, sendo inadmitida a reelei
ção para o mesmo cargo e a eleição do presidente
para um outro cargo no período subseqüente.

"Art. 93 .

XII - o órgão diretivo de tribunal será
escolhido, dentre seus membros ou, onde
houver, somente os integrantes do órgão
especial e, salvo no Supremo Tribunal Fe
deral e nos Tribunais Superiores, mediante
eleição direta e secreta, por todos os mem
bros do tribunal e juízes vitalícios a ele vin-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a culados, inadmitida a reeleição para o mes-
mesa o seguinte mo cargo e a eleição do Presidente para ou

tro cargo, no período imediatamente subse
qüente."REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 41

(Bancada do PT)

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e202, §

BSl, do Regimento Interno,
Destaque para votaçio em separado
para o inciso XIV do art. 93, constante do art. 4Sl

da Emenda nSl 44-CE/99 para ser incluído no art. 93,
constante do art. 7Sl do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nSl96192.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
J086 Genoíno, Uder do PT.

O SR. MARCELO D~DA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI a
palavra.

OSR. MARCELO D~DA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, requeiro a V.
ExA retirada do Destaque nSl41. Temos uma emenda
aglutinativa que resolve a matéria de forma mais pre
cisa do que a prevista pelo destaque. Por essa razão,
retiramos o destaque e mantemos a emenda agluti
nativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro o
pedido de V. EX-.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa

EMENDA AGLUTINATIVA NA 38

(resultante da fusão da redação proposta para:
a) art. 105, inciso I, alínea a, constante do art. 4~ da
emenda nSl13-CE/99; b)art. 96, inciso I, constante do
art. s.a da emenda nSl21-CE/99; c) art. 93, inciso XIV,
constante do art. 4.1l da emenda nSl44lCE/99}

Acrescente ao art. 93, constante do art. 7f1. do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial, o se
guinte inciso, que será o XII, renumerando-se os de
mais:



38.

o SR. MARCELO DÉDA - Peço a palavra
como autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, e já encaminha pelo PT, Deputado.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
peço para ir à tribuna.

O SR. JOÃO TOTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. JOÃO TOTA (PPB - AC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Marcelo Déda, autor da emenda,
para encaminhar a votação.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tínhamos um destaque, que há pouco re·
tiramos, cujo objetivo central era introduzir na estrutu
ra do Poder Judiciário a figura da eleição das Mesas
Diretoras dos tribunais pelos Srs. Juízes vitalícios de
cada um deles.

Entretanto, Sr. Presidente, a Relatora Zulaiê
Cobra já houvera redigido o seu parecer e incorpo-
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Esse texto, Sr. Presidente, é o da Relatora, o rado na sua concepção de reforma um dos avanços
substitutivo que perdemos durante a votação na Co- mais significativos produzidos na história recente da
missão. Sustento a possibilidade de essa Emenda discussão da estrutura do Judiciário. Na verdade, a
Aglutinativa n2 38 ser aprovada hoje no Plenário Relatora trazia para o texto da Carta Federal aquilo
para restabelecer o meu texto, que é moderno, que que os legisladores do Estado de São Paulo, ouvin-
dá possibilidade de os juízes votarem nos órgãos di- do a sociedade e as carreiras jurídicas, já tinham
retivos dos Tribunais de Justiça, que é uma partici- aprovado naquela casa de leis paulista. Através de
pação democrática, de todos os juízes de Primeira emenda à Constituição Estadual, introduziram elei-
Instância, de todos os juízes vitalícios e dos próprios ções diretas para a Mesa do Tribunal de Justiça do
desembargadores. Somente o órgão diretivo será Estado de São Paulo. Essa inovação democrática,
eleito pelos desembargadores que compõem o Ple- essa profunda alteração na forma de constituiç~o da
no. Será uma eleição da qual participarão apenas direção política e administrativa das Casas 'dp J'udi-
os desembargadores que compõem o Tribunal Ple- ciário, infelizmente foi derrubada quando trazid~,ao
no dos Tribunais de Justiça dos Estados. É uma ele- exame da Corte Suprema no modo em que fora pro-
ição necessária, moderna, e todos os juízes brasilei- posto.
ros querem essa eleição direta. Sr. Presidente, agora o PT quer retomar:.'o tex-

Portanto, Sr. Presidente, estou com a Emenda nº to da Relatora, mais viável do que o anteriormente
apresentado pelo partido. Enquanto foi propo~t~da

eleição em todos os tribunais, a Relatora prega e
defende a sua realização apenas nos Tribunais de
Justiça dos Estados. Nesse sentido, a semente que
fora plantada na Assembléia Legislativa de São' Pa
ulo iria agora desabrochar como um instituto da Car~
ta Federal, a ser obrigatoriamente seguido por todas
as Cartas Estaduais, oferecendo, assim, grande
contribuição à democratização do Poder Judiciário.

, ,

Infelizmente, hoje encastelam-se grupelhos
que disputam o poder nas Cortes Estaduais da mes
ma forma qUE~ os partidos disputam o poder político.
Seria fundamental oxigenar as Cortes de Justiça
dos Estados brasileiros, deixando a perspectiva de
os juízes vitalícios, em eleições diretas, poderem es
colher - é óbvio - os desembargadores que pode
rão vir a presidir a Casa do Tribunal de Justiça ,em
cada um dos Estados.

Vejam V.Exas. que a regra mantém o princípio
de que só poderão compor a Mesa dos tribunais 
ser Presidente ou Corregedor - desembargadores
de Justiça, eleitos pela base do Poder Judiciário,
pelos Srs. Juízes de Direito que já obtiveram a vitali
ciedade. Portanto, não aqueles que estão em está
gio probatório, que ainda são juízes substitutos e
que poderiam ter seu voto influenciado, em função
da perspectiva da vitaliciedade.

Trata-se de norma democratizadora, que ho
menageia o Estado de São Paulo por sua - nesse
caso - posição de vanguarda, pela modernidade
com que os Deputados paulistas enfrentaram a
questão.

Chamo a atenção dos nobres pares de São Paulo
para o fato de que pertencem ao Estado que primeiro



A Relatora Deputada Zulaiê Cobra, mais uma
vez, insere, nessa reforma do Poder Judiciário - e o
faz com apoiamento do DVS dos Deputados Aloizio
Mercadante e Marcelo Déda - a perspectiva de que
os órgãos diretivos de tribunais sejam compostos
através da votação de todos os juízes vitalícios to
gados.

O Partido Popular Socialista simpatiza com
essa proposta e acha que a democracia tem de es
tar presente também no aparelho do Poder Judiciá
rio.

Por isso, o Partido Popular Socialista vota
"sim", para que esse instrumento seja incluído na
nossa Carta Magna.

O PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - a PPS
vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, participei desta
Comissão, e um dos pontos mais importantes defen
didos pela Relatora - com o qual todos concordam
- é o de que todos querem politizar, sim, a Magistra
tura. Caso contrário, não será eficiente. Deve-se dar
a oportunidade de os magistrados escolherem seu
Presidente - uma oportunidade até meio diferencia
da, porque eles terão o direito de votar e não serão
votados, terão de escolher dentre os desembarga
dores, os membros do Tribunal de Justiça e de seu
Tribunal Superior. Eles terão a oportunidade de dis
cutir o que quiserem para a Magistratura.

Já existe no Ministério Público, já existe o voto
para esta Casa, e por que não este Poder, que faz a
democracia do País e que defende liberdades, não
permitir o direito de voto aos magistrados? Por que
castrar a vontade de todos os juízes do Brasil? A
AMB já se posicionou favoravelmente, todos os juí
zes, todos os cidadãos concordam, menos parte do
Congresso Nacional.

Como se falar em democracia numa Casa que
quer impedir o direito de os jufzes poderem escolher o

07534 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

trouxe à vida jurfdica uma propositura similar. É funda- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
mental que essa iniciativa não morra e que esta Casa as- vota "sim".
suma a responsabilidade histórica de ter contribuído para Como vota o PPS?
oxigenar o ~~dicíário, afastar a in~erveniência política.d? O SR. AYRTON XERêz (PPS - RJ. Sem revi-
fora ~ p~~itir qu~ as bases do slst~ma, através dos JUI- são do orador.) _ Sr. Presidente, a democracia é um
zas VítahClOs, elejam suas Mesas DIretoras. processo doloroso. Mais do que isso: as classes diri-

a PT vota "sim", pela aprovação da emenda gentes não aceitam bem o fato de ser demorado e di-
aglutinativa. fíci! atingir os resultados que pretendem na democra-

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente, cia.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a Emenda Aglutinativa nll 38.

Como vota o PV?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim".

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExJ a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme a orientação do partido.

A SRA. MARIA ABADIA (PSDB - DF. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
todos os Srs. Deputados irão permanecer em plená
rio, os votos registrados na próxima votação serão
computados para a anterior. Portanto, não há ne
cessidade de anunciarem seus votos.

O SR. WANDERLEY MARTINS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. WANDERLEY MARTINS (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme a orientação do parti
do.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer), -: Vota
"sim"o PDT.

Como vota o PTS?

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrJ!s e
Srs. Deputados, na verdade, esta emenda, que. se
pretende democrática, poderá trazer sérios tra~st()r

nos à Magistratura brasileira.

Entendo, Sr. Presidente, e imaginem, SrI!s e
Srs. Deputados, que o corregedor seria eleito pelos
juízes vitalíc:ios, a quem lhe cabe fiscalizar. Imagi
nem, SrJ!s e Srs. Deputados, que aqueles que vão
fazer a escolha dos juízes a serem promovidos"seri
am eleitos exatamente pelos juízes vitalícios.

Sr. Presidente, nós disputamos eleições. Nós
não podemos desconhecer que quando se quer uma
eleição se quer convencer os eleitores. Imaginem
V.Exas. o candidato a Presidente do Tribunal de Justi
ça viajando o Estado inteiro, pedindo os votos dos juí
zes de cada comarca.

Sr. Presidente, pessoalmente fiz questão de
trazer minha posição contrária à emenda que se
propõe. Vejam a experiência do Ministério Público,
onde o Procurador-Geral passou a ser escolhido
por toda a classe. Não foi uma experiência vitorio
sa, que tenha levado uma contribuição importante
para a instituição.

De qualquer forma, Sr. Presidente, por outro
lado, a emenda paulista, que levou à modificação a

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL
vota "sim".

Em razão dessas considerações, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

Como vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrJ!s e
Srs. Deputados, nesta fase de consolidação do nos
so Estado de Direito democrático, estamos promo
vendo a oxigenação das instituições. E, neste mo
mento, estamos propondo a reforma e a reestrutura
ção orgânica do Poder Judiciário.

Ao longo das últimas décadas, temos ouvido críti
cas de que o Poder Judiciário se ressente, em nosso sis
tema constitucional, da falta do batismo do voto popular.

Sabemos não ser possível adotar o modelo
americano de eleição dos juízes, porque isso repre
sentaria a partidarização política do próprio Poder
Judiciário. Entretanto, na atual quadra, um pouco de
democracia interna não fará mal ao Poder Judiciá
rio.

Por que não é possível que todos os membros
da Magistratura de um Estado elejam o órgão diretivo
de seu tribunal? Qual o pecado ou o mal que existe
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Presidente do Tribunal de Justiça, cerceando-lhes o nessa medida democratizante? Não há nenhum, pr()-
direito de votar no seu comandante maior? Isto é uma blema. Tal eleição somente fará com que todos qs-~:;>-

grande incoerência, não avança a reforma do Judiciá- tamentos da Magistratura participem da escolha de
rio nem contribui para progresso do País. Isto é um seu órgão dirigente maior.
atraso para a democracia. Por essa razão, Sr. Presidente, é preciso que

Espero que os Deputados votem livremente e nós que estamos acostumados ao crivo democráti-
com consciência. Votar "sim" a esta matéria é votar a co das eleições, que estamos habituados' ao crivo
favor do povo brasileiro. O PL vota "sim", Sr. Presiden- jurisdicional do Poder Judiciário também proponha-
te. mos à sociedade um Poder Judiciário cujos órgãos

passem pelo processo democrático de eleição de
sua direção.

Com esses argumentos, Sr. Presidenté, 6 PDT
vota "sim" a esta Emenda Aglutinativa n2 38~ porque
constitui uma efetiva, concreta, autêntica e verdade
ira medida de democratização interna dos Tribunais
Estaduais. É bom que se frise, srªs e Srs. Deputa
dos, que isso só valerá para os Tribunais Estaçjuais,
não vigorando para os Tribunais Superiores.

Vamos permitir que a democracia se interne
pelo Poder Judiciário nos Estados. Vamos votar
"sim", Sr. Presidente.

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB entende que esta altera
ção visa oxigenar, como falou o eminente Deputado
Marcelo Déda, o Poder Judiciário, que é um poder
naturalmente hermético.

Então, essa proposta é mais do que justa. O
Ministério Público já elege os seus dirigentes, atra
vés do voto de todos os Promotores de Justiça.
Assim sendo, é mais do que justo que também o
Poder Judiciário possa eleger os dirigentes dos Tri
bunais Estaduais mediante o voto dos juízes vitalí
cios.
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Constituição de São Paulo, foi de autoria de um De- Outra coisa, Sr. Presidente, é que eu não sou seu
putado do meu partido, o PTB, Campos Machado. funcionário. Sr. Presidente Michel Temer, eu não sou funci-

Como não houve uma reunião da bancada para onário do Presidente da Casa, que não me promove, não
decidira respeito e como entendo que esta não é uma me transfere. O Presidente em quem eu voto apenas
questão de bancada, mas de convicção pessoal, o atenta para o Regimento Interno em que eu voto.
PTS libera a sua bancada. Nós estamos tratando de carreira pública, de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTS Ii- princípios de uma instituição. Então, querendo imiscu-
bera sua bancada. ir-nos no Poder Judiciário, estamos nos atravessando

Como vota o PPB? naquilo que o.Poder Judiciári~ tem de mais bel~, que

O SR GERSON PERES (PPS
_ R S '. é o comproml~so co~ o serviço que presta e Justa-

. \1\. em revI mente com a Cidadania.
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- D' . t M' , t" P 'bl" h'

f
" Izem o segUln e: mas no InlS eno u ICO a

~os, u~ dos pontos undamentals, do proce.dlmento eleição direta. Ora, no Ministério Público há eleição
a ~~st~ça em relação.aos !at~s e a serenidade, o direta. Mas existe a lista tríplice, que é indicada ao Go-

e~Ulhbno, a boa cO~~I~êncla Interpares e, conse- vernador, que a nomeia.
quentemente, a tranqUlhdade. O . S 'd ' I . - ,,_, , ,_ utra COisa, r. Presl ente, nunca VI e elçao dls-

~ e,?lçoes diretas na JustlÇS., Sr: Presidente, sa? tante de partido político, nunca vi disputa que não
condenavels, porque perturbam o "re!Bcloname~to COrdl- trouxesse a politização. Então, é evidente: não queira-
ai, frate.,?~ e sereno q~e_deve existir entre os }uízes. A mos que os homens tomem partido de alguma coisa
~mpetitividade das elelçoes geram um~o ~eng~so, ~e sem que o partido não faça parte daquela palavra que
nsco, para ~ membros do Poder Judlclá~. J~IZ nao faz a estrutura do partido, que é parte. Juiz tem que
d~ ~mpetlr. ~a ho~ em que compete, cna c1"rna d~ ser parte da cidadania.
dl~rdla, e os Tnbunals passam a ser ce~ro_de dlSCÓrdl- E outra coisa: quem é que vai analisar a liminar
as Jnte~s. O que ganhou _e sofreu retalJaçoes ~os ~u~ concedida? Ora, como eu vou revisar uma liminar que
competiram co~ ele poderao ~frer sanções e d,scnml- foi concedida por um eleitor meu?
naçoes por sentimentos pessoaiS. D f' it· t d '1. , , e In Ivamente, vamos entar mu ar aqUi o que

:or ISSO: nós que acreditamos que. a_ Justiça precisamos mudar. Mas não vamos interferir dentro
deve Julgar unl~a; ser~na, longe da comp~t!ç~O ac~a- da estrutura de um órgão que disciplina sua eleição
mos que as elelçoes diretas no PoderJudiciário preJu- de acordo com a lei máxima que é a Lei Orgânica da
dicam a sublimidade, a respeitabilidade e a credibili- Magistratura. '

dade do Poder. , " Por isso, respeitando todos os argumentos em
, N~sso partido, com essas despretensiosas con- contrário, próprios da democracia, o PMDS se reser-

slderaçoes, recomenda a seus Deputados votarem va o direito de votar "não" e dar ao povo brasileiro a
"não". certeza de que a Constituição feita pelos Constituin-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB tes de 1988 foi legítima, válida e absolutamente corre-
vota "não". ta nesse sentido.

O PT vota "sim". Por isso, o PMDB mantém o texto da Constitui-
Como vota o PMDB? ção atual, fica de acordo com aquilo que entende me-
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB _ RS. Ihor para a sociedade e vota "não".

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é preciso O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB
vota "não".que venhamos a atentar exatamente ao que estamos

a votar. Se não, parece que o discurso, quando fala Como vota o PSDB?
em eleição, sensibiliza alguns que não vivenciam, O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem
quem sabe, o Poder Judiciário. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a posição do

Vejam que a LOMAN diz que os tribunais elege- PSDB é exatamente igual à que o Deputado Men-
rão seus dirigentes. Agora, nós queremos estabele- des Ribeiro Filho tão brilhantemente encaminhou.
cer que os tribunais serão eleitos pelos juízes. Ora, Temos que ter no juiz o sentido de imparciali-
num primeiro momento, é o Poder Legislativo queren- dade. Não podemos fazer com que a escolha dos
do interferir no Poder Judiciário. Seria a mesma coisa Presidentes de Tribunais passem a ter caráter políti-
que o Poder Judiciário baixasse normas que atingis- co, que muitas vezes pode transformar-se em cará-
sem a estrutura do Poder Legislativo. ter partidário. Imaginem num processo em que exis-



O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a orientação do
partido. .

O SR. MATTOS NASCIMENTO
(Bloco/PST-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, votei com o meu partido nas votações anteri
ores.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pelas or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, preo
cupa-nos uma possível greve do Poder Judiciário.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,.p~ço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) _. Sr. Presidente, o PT está votando "sim".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela demo
cratização do Judiciário, o PDT vota "sim".

O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação passada,
votei "não".

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07537

te hierarquia transformar o Presidente de um tribu- O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP: Sem re-
nal em alguém que precisa buscar voto em todas as visão do orador.) - Sr. Presidente, o GovernO'en'Cami-
inst~ncias de tribunais. nha o voto "não".

Não há a menor possibilidade de fazermos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
com que isso se caracterize como avanço tecnocrá- dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
tico. Seria apenas o democratismo, aquela aparên- os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
cia de democratização, mas com absoluta incoerên- tema eletrônico.
cia nos princípios básicos de independência do Po- Está iniciada a votação.
der Judiciário. Queiram seguir a orientação do visor de cada

Além de tudo, a interferência do Legislativo na posto. _
estrutura do Judiciário é incabível, e nós não gosta- O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
ríamos da reciprocidade no mesmo sentido. peço a palavra pela ordem.

Por isso, votamos como fizemos na Comissão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex'!
do Poder Judiciário, contra esta emenda. E, acima a palavra.
de tudo, temos certeza de que vamos ganhar, como O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE.Sem
fizemos também naquele forum. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

O PSDB d t
" ~ " riar, votei conforme a orientação do partido.

recomen a o vo o nao.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota "não".

O PFL, como vota?

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que tudo
que poderia ser dito já o foi. Precisamos manter o tex
to da Constituição.

Sr. Presidente, a quem interessa a politização
eleitoral dos cargos de direção dos tribunais do nosso
País? Será que é correto, Sr. Presidente, um candida
to a presidente de um tribunal sair fazendo campa
nhas nos diferentes Municípios do seu Estado, assu
mindo compromissos para serem resgatados posteri
ormente? Lógico que não, Sr. Presidente! A Justiça
deve ser isenta, como o é. A Justiça deve ter uma dire
ção que possa realmente não só dirigir muito bem os
diferentes segmentos do Poder Judiciário, mas, so
bretudo, estar harmônica com os demais Poderes da
República.

Sr. Presidente, entendemos que esta emen
da, ao invés de aprimorar o processo democrático,
ao invés de lutar para que cheguemos ao verdadei
ro Estado de Direito e àquilo que perseguimos há
muito tempo, a eqüipotência dos Poderes, vai em
outra linha, porque obriga que determinados can
didatos a cargos diretivos nos tribunais possam se
comprometer com determinadas linhas programá
ticas e partidárias, o que não interessa ao Poder
Judiciário.

Por isso, manter o texto da Constituição é funda
mentaI.

Nesse sentido, o Partido da Frente Liberal reco
menda o voto "não".
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Apesar do crime hediondo, as prisões preventivas Estamos votando "não".
têm um tempo para acontecer, e a possibilidade de O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
uma greve do Poder Judiciário vir a dar decurso de peço a palavra pela ordem.
pra~o e colocar na r~a vários integrantes do crime or- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
gamzado é uma cOisa a que nós, como Congresso, Ex! a pai vra
temos de ficar atentos. No mínimo, setenta integran- a .
tes do crime organizado poderão ser colocados em Ii- O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Sem
berdade se houver o decurso de prazo. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-

Por isso, devemos ficar atentos, e faço um apelo terior, votei "não".
ao Poder Judiciário: mesmo que entrem em greve, O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
não permitam que aqueles que tivemos tanto trabalho Presidente, peço a palavra pela ordem.
para responsabilizar penalmente - os processos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
transcorrem contra o crime organizado no Norte, no Ex! a palavra.
Nordeste e em outros locais do País - sejam coloca-
dos em liberdade. O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES

Portanto, Sr. Presidente, que fique, desta tri- (PMDB - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
buna, registrado este alerta ao Poder Judiciário, sidente, na votação anterior, votei "não". Votei
cuja responsabilidade é de manter esses integran- com o meu partido.
tes do crime organizado na cadeia, onde é o lugar O SR. IGOR AVELINO (PMDB - TO. Sem re-
deles. visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a ori-

O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço a entação do partido nas votações anteriores.
palavra pela ordem. O SR. MILTON MONTI (PMOB - SP. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex! visão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme
a palavra. orientação do PMDB na votação anterior.

O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revi-
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei são do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com o partido. com o partido na primeira votação.

O SR. RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES. Sem O SR. XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Sem revi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na vota-
riar, votei de acordo com o meu partido, o PSDB. ção anterior.

O SR. PEDRO CANEDO (PSDB - GO. Sem re- É
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- O SR. Z GOMES DA ROCHA (PMDB - GO.
ar, votei de acordo com a orientação do PSDB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim"

O SR. ARACELY DE PAULA (PFL- MG. Sem re- na votação anterior.
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG.
votei conforme a orientação do meu partido, o PFL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acampa-

o SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão do nhei o partido na votação anterior.
orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com a orien- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
tação do meu partido. Deputados, quero comunicar ao Plenário que dia

O SR. CELSO GIGLIO (PTB-SP. Sem revisão 14 teremos o encerramento da convocação extraor-
do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com meu dinária e dia 15, às 11 h, teremos sessão solene de
partido na votação anterior. instalação dos trabalhos legislativos.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente, A conseqüência da instalação às 11 h é que
peço a palavra pela ordem. será realizada a primeira sessão ordinária às 14h

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ex- a de terça-feira. Outra conseqüência é que a partir
palavra. de quarta-feira necessariamente teremos sessões

O SR. PAUDERNEY AVEUNO (PFL - AM. Sem deliberativas. Assim, teremos sessões deliberati-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL orienta vas na quarta-feira e na quinta-feira da semana
seus Deputados a votarem "não". que vem.

Srs. Deputados que se encontram nas mais dife- O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi-
rentes dependências da Casa, acorram ao plenário. dente, peço a palavra pela ordem.
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Sim 136

Não 302

Abstenções 01

Total 439

~ rejeitada a Emenda Aglutinativa n!1 38.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. te, em nome da bancada do PT, quero elogiar a de-
ExA a palavra. cisão da Presidência de convocar umà sessão ex-

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. traordinária para a semana que vem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- O Congresso Nacional foi muito questionado
ção anterior, votei "sim". em razão da convocação extraordinária, e nós mos-

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem tramos, nas votações - ainda que a pauta não tenha
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação an- sido a que nós gostaríamos que fosse - que nós pro-
terior, votei com a bancada do PDT. duzimos e estamos presentes, decidindo, democrati

camente, nossas questões. Vamos mostrar, na se-
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presiden- mana que vem, no início da nova sessão legislativa,

te, peço a palavra pela ordem. a disposição do Congresso Nacional de deliberar e
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. de produzir.

Exa. a palavra. Eu acho que a Presidência, com' essa deci-
O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. são, está engrandecendo a Casa e aumentando o

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- prestígio do Poder Legislativo na opinião pública.
dente, peço aos líderes da base aliada, que se A bancada do PT parabeniza V. Exa. por esta de-
tem consolidado nos últimos tempos, que reflitam cisão.
sobre a movimentação que está havendo dentro e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
fora do plenário no aliciamento de membros dos obrigado.
partidos da base para formação das Comissões.
Penso que essa prática põe em risco a solidez e a Quero apenas esclarecer a V. Exa. que, na
continuidade dos progressos que temos tido na verdade, haverá sessões ordinárias na terça-feira e
consolidação dessa base. na quarta-feira.

Portanto, apelo aos líderes dos partidos para Mas, de qualquer maneira, em face desse sis-
que seja outro o direcionamento. Esse tipo de ação tema, na quarta-feira já estaremos habilitados a rea-
de última hora prejudica o entendimento entre os Iizar sessões deliberativas, quando continuaremos a
partidos, cria uma série de dificuldades e compro- votar, se for possível, os destaques da reforma do

Poder Judiciário.mete o trabalho dos deputados nesta Casa.
Peço aos Srs. LIderes que reflitam sobre esse O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presi-

assunto para que esse aliciamento deixe de existir dente, só quero chamar a atenção dos demais Iíde-
dentro e fora do plenário. res e parlamentares para a importância de haver

quorum. Devemos mostrar uma presença maciça
Muito obrigado. no Congresso Nacional, a fim de podermos deliberar
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou matérias relevantes que ainda estão na pauta do

encerrar a votação. Congresso Nacional, sobretudo a reforma tributária,
Quem estiver nos gabinetes venha rapidamen- cuja aprovação seria uma grande contribuição para

te votar. o País, já que há uma grande expectativa na socie
dade a essa decisão.

O SR. CARLOS BATATA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
Exa. a palavra. encerracla a votação.

O SR. CARLOS BATATA (PSDB - PE. Sem Anuncio o resultado:
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei conforme a orientação do PSDB.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
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Proposição: PEC N° 96192 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 38

Início Votação: 09/0212000 18:21

Fim Votação: 09/0212000 18:32

Resultado da Votação
Sim 136
Não 302
Abstenção 1

Total da Votação 439

Art. 17 1

Total Quorum 440

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:20

Orientação
PFL -Não
PSDB-Nio
PMDB-Não
PT-Sim
PPB -Não
PTB - Liberado
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS -Sim
PV-Sim
GOV.-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Luciano Castro PFL Não

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Não
Jurandil Juarez PMDB Não
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

L'SZ Lista de Votantes
PorUF

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anlvaldo Vale PSDB Não
Babá PT Sim
Elcione Barbalho PMOB Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSOB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Não
Euripedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB Não
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS Não



07542 Quinta-feira 10 DTÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB SIm

Igor Avelino PMDB Sim

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMDB Sim

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Sim

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDr Sim

Nice Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Remi Tnnta PST PLlPST/PSL Não

Roberto Rocha PSD8 Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSD8 Não

Almeida de Jesus PL PLlPST/PSL Sim

Aníbal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PSD8 Não

Antônio José Mota PMDB Não

Arnon Bezerra PSD8 Não

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCD08 Sim

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDS Não

Manoel Salviano PSD8 Não

Mauro Benevides PMDB Não

Moroni Torgan PFL Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMD8 Não

Rommel Feijó PSDB Não

Ubiratan AgUiar PSD8 Não

Vicente Arruda PSDS Não

Total Ceará: 18

PIAuí
ÁtlIa Ura PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Gessivaldo Isaias PMDB Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Mussa Demes PFL Não
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Partido Bloco Voto

PIAuí

Paes Landim PFL Não

Themistocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Não

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abílio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Emvaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PSDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

João Colaço PMDB Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

Luiz Piauhylino PSDB Não

Marcos de Jesus S.Part. Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Não

Sérgio Guerra PSDB Não

Sevenno Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Não

João Caldas PL PLlPST/PSL Sim
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ALAGOAS
José Thomaz Nonõ
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Total Alagoes: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Eujácio SimOes
Félix Mendonça
Francistõnio Pinto
Geraldo SimOes
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Partido

PFL
PST
PMDB
PPS

PSC
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSB

PFL
PFL
PL
PTB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

Bloco

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

Voto

Não
Não
Não
Sim

Sim
Sim
Não
Não
Nao
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 37

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Danilo de Castro PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinettl PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Não

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Não

Júlio Delgado PMDB Não

Lincoln Portela PSL PUPST/PSL Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Maria do Carmo Lara PT Sim

María Elvira PMDB Não

Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Nilmárío Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

SUas Brasileiro PMDB Não

Virgílio GUimarães PT Sim

Vlttono Medioli PSDB Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zaire Rezende PMDB Sim

Zezé Perrella PFL Não
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Partido Bloco Voto

Total Minas Gerais: 48

EspiRITO SANTO
Aloízio Santos PSOB Não

Feu Rosa PSDB Não

Joãb Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Não

Magno Malta PTB Não

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSOB Não

Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim

Alexandre Santos PSDB Não

Almerinda de Carvalho PFL Não

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob PDT Sim

Cornélio Ribeiro POT Sim

Coronel Garcia PSDB Não

Dino Fernandes PSDB Não

Dr. Heleno PSOB Não

EberSilva PDT Sim

Eduardo Paes PTB Não

Fernando Gabeira PV Sim

Francisco Silva PST PLlPST/PSL Não

lédio Rosa PMOB Não

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

Jorge Wilson PMOB Não

José Carlos Coutinho PFL Não

Laura Carneiro PFL Nao

Luís Eduardo PDT Sim
Luiz Ribeiro PSDB Não

Luiz Sérgio PT Sim

Marcia Fortes PSDB Não

Mattos Nascimento PST PLlPST/PSL Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid POT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feijó PSOB Nao

Rodrigo Maia PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Nao

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa POT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Palocci PT

I

Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSL Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpi PSOB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PSL PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Não
Or. Evilásio PSB PSB/PCOOB Sim
Or. Hélio POT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo POT Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Não
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Indlo PMDB Não
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio POT Sim
Julio SemeghJni PSDB· Não
Lamartine PoseUa PMOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PLlPST/PSL Sim
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMOB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMOB Sim
Nelson Marquezelli PTB Não
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Partido Bloco Voto
SÃOPAULG
Neuton Lima PFL Não

Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PMDB Não

~rofessor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PMDB Não
Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não

Silvio Torres PSDB Não

Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PPS Não
Wagner Salustiano PPB Não

Xico Graziano PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celeita Pinheiro PFL Não

Murilo Domingos PTS Não
Pedro Henry PSDB Não

Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agneto Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jorge Pinheiro PMDB Não
Maria Abadia PSDB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Não
Juquinha PSDB Não
Lidia Quinan PSDB Não
Luiz Bitteneourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSD8 Não
Pedro Chaves PMDB Não
Pedro Wilson PT Sim
VIImar Rocha PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
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Partido Bloco Voto
MATO GROSSO DO SUL
Nelson Trad PTB Não
Waldemlr Moka PMD8 Não

Total Mato Grosso do Sul. 4

PARANÁ
Abelardo Luplon PFL Não
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PFL Não
Alex Canzlanl PSOB Não
8aslllo Villanl PSD8 Não
ChiCO da Pnncesa PSDB Não
Dr. Rosmha PT Sim
FlávloAms PSDB Não
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parclanello PMD8 Não
Ins Simões PT8 Não
Ivanlo Guerra PFL Não
José 80rba PMD8 Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP8 Não
LUIz Carlos Hauly PSD8 Sim
MárCIO Matos PT Sim
MoaCir Mlchelelto PMD8 Não
Nelson Meurer PPB Não
Odlllo 8albmolll PSD8 Não
Oliveira Filho PPB Não
Padre Roque PT Sim
Ricardo 8arros PP8 Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná 26

SANTA CATARINA
Antõnio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carlllo Merss PT Sim
Edlnho Bez PMDB Não
Edison Andrmo PMDB Não
Fernando Coruja PDT Sim
Hugo 81ehl PP8 Não
João Matos PM08 Não
João Plzzolaltl PP8 Não
José Carlos Vieira PFL Não
LuCI Chomackl PT Sim
Pedro 81ltencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMDB Não
Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSD8 Não

Total Santa Catarina 15

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dlpp PDT Sim

Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Augusto Nardes PPB Não
Cala Rlela PTB Sim
Cezar Sehlrmer PMDB Não
Enio Baeel PDT Sim
Fernando Marrom PT Sim
Felter JUnior PPB Não
Germano R,qollo PMDB Não
Hennque Fonlana PT Sim
Júlio Redeeker PPB Não
LUIz Mainardi PT Sim
Marcos f'(ollm PI Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Nelson Marehezan PSDB Não
Nelson Proença PMDB Não
Osvaldo Blolehl PMDB Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de MaUos PDr SIm
Roberto Argenta PHDBS Não
Synval Guazzelll PMDB Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdecl Ol,veIra PT Sim
Waldir Schmldl PMDB Não
Yeda Cruslus PSD8 Não

Total Rio Grande do Sul' 24
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Mendes Ribeiro Filho,

EMENDA AGLUTINATIVA Wl13

Art. 105 ..
111- .
b) julgar válido ato de governo local

contestado em face de lei federal.

resultante da fusão da redação da alínea b do
inciso 111 do art. 105, a alínea b do inciso 111 do art. 103,
constante do art. "{Q da Emenda nll B-CEl99, e alíneas
b e c do art. 106, constante do art. 211 da Emenda nll

11-CEl99.
Dê-se às alíneas d, do inciso 111, do art. 102, e b,

do inciso 111, do art. 105, constante dos arts. 14 e 20 do
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial, as re
dações seguintes:

"Art. 102 ..
111- .
d) Julgar válida lei local contestada em

face de lei federal.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a Emenda Aglutinativa nll 13 requer um mínimo de
Mesa a seguinte atenção, porque existem umas filigranas para as qua

is a Casa precisa atentar. Essa emenda é aglutinativa
e propõe a fusão da redação da alínea b do inciso 111
do art. 105, da alínea b do inciso 111 do art. 103, cons
tantes do art. 711 da Emenda nIl 8-CE/99, e das alfneas
b e c do art. 106, constantes do art. 211 da Emenda nll

11-CE/99.
Sr. Presidente, o substitutivo atribui ao Supremo

Tribunal Federal a competência para os recursos ex
traordinários quando a decisão recorrida julgar válida
lei ou ato do Governo local, contestado em face de lei
federal.

É muito fácil a confusão. Ao Supremo Tribunal
Federal compete julgar, unicamente em recurso ex
traordinário, as causas decididas em uma ou última
instância, quando a decisão recorrida julgar válida a
lei local, em face da lei federal. Neste caso, estará em
questão a divisão constitucional de competências en
tre a União e os Estados federados.

Para julgar válida ou não a lei local contestada
em face da lei federal, o Supremo Tribunal Federal de·
verá decidir qual das unidades da Federação tem
competência para legislar sobre a matéria. Isto é ma·
téria constitucional. Não pode, no entanto, competir
ao Supremo Tribunal Federal julgar o conflito de ato
de Governo local por lei federal, pois a questão não é
constitucional. A decisão, neste caso, é sobre a aplicação
ou não, no caso de lei federal, ao Governo local.

A questão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, diz respeito à legalidade do ato. É matéria de vi
gência de lei federal, devendo a competência ser do
Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, chamo a atenção da Casa para essas
pequenas filigranas, que podem confundir essa
emenda aglutinativa, à qual sou absolutamente favo
rável.

O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. CARLOS DUNGA (PMDB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira votação,
acompanhei a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado
José Antonio.

Justlflcaçio

Ao STF deve competir julgar, unicamente, em
recurso extraordinário, as causas decididas em única
ou última instância, quando a decisão recorrida julgar
válida a lei local em face da lei federal.

Neste caso, estará em questão a divisão consti
tucional de competência entre a União e os estados
Federados.

Para julgar válida, ou não, a lei local contestada
em face de lei federal, o STF deverá decidir qual das
unidades da federação tem competência legislar so
bre a matéria.

Isso é matéria constitucional.
Não pode, no entanto, competir ao STF julgar o

conflito de ato de Governo local com a lei federal, pois
a questão não é constitucional.

A decisão, nesse caso, é sobre aplicação ou
não, no caso, da lei federal ao Governo local.

~ matéria de vigência da lei federal, sendo a
competência do STJ.

Sala das Sessões,
Viee-Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Fiuza, para enca
minhar a favor.

O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
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O SR. JOSE ANTONIO (Bloco/PSB - MA.) - Sr. Por outro lado, quando se trata de ato de Gover-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Constituição no local contestado em face da lei federal, é um ato de
Federal estabelece no art. 22 a competência privativa cunho administrativo, que pode e deve ser apreciado
da União para legislar, ou seja, aquelas matérias em pelo Superior Tribunal de Justiça em grau de recurso
que somente a União pode legislar. especial. Trata-se, inclusive, do tribunal que, por força

Estabelece no art. 24 a competência concorren- da Constituição, tem ~ co~p~tência para julgar os go-
te entre a União, os Estados e Municípios. E há uma vernadores em matéria Criminal.
regra no corpo do art. 24 que esclarece que, em se Portanto, com essas considerações, encami-
tratando de competência concorrente, a lei da União nhamos o voto no sentido da aprovação da emenda
estabelecerá normas gerais. Portanto, prevalecem que corrige, como disse, uma imperfeição técnica da
sobre as normas gerais estabelecidas, eventualmen- Constituição de 1988.
te, pelos estados e municípios, ainda que já tenham O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
editado leis sobre aquela matéria de competência peço a palavra pela ordem.
concorrente. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!'

Por outro lado, o art. 25 da Constituição Federal a palavra.
diz que os estados serão organizados pelas constitui- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
ções e leis que adotarem e estabelece a competência Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
legislativa dos estados, que é chamada competência anterior, votei "sim".
resid~~I, ou seja, t~d? ~quilo ~ue não !or ~ompetência O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Sem
da Unlao edos MUnlclplOS sera competencla do Estado. revisão do orador.) _ Sr. Presidente, nas votações an-

Finalmente, no item I do art. 30, a Constituição teriores, acompanhei a orientação do partido.
F~~~ral estab~lece a co~p;~ência legislati~a dos mu- O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem
n1ClpIOS, ou ~eJa, os mUnlClplOS podem legislar sobre revisão do orador. ) - Sr. Presidente, para efeitos
assuntos de Interesse local. administrativos, na votação anterior, votei com o

Com essas considerações, Sr. Presidente, va- PSDB.
~os verificar a hipótese de rec~rs~ que:e está ques- O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
~Iona~do, que a ~menda Aglutlnatlva n 13 p.ret~nde _ CEM Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
Insenr entre as hipóteses de recurso extraordlnáno, e votações anteriores votei com o meu partido o
não de recurso especial, como está hoje na Constitui- PSDB.' ,
ção. Portant~, tr~ta-se de mat~ri~ de cunho eminent~- O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB _ BA.
mente c.onstltuclonal, como fOI dito pelo Deputado RI- Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na primeira
cardo Fiuza. votação votei "sim".

. Saberemos se u~a I?~ local, seja do município, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
seja do estado: é ou nao valida e~ face de uma lei f~- çaõ a emenda aglutinativa 132como vota os Srs. Líde-
deral se examinarmos, na matéria de que trata a lei, res?
se a competência para legislar é da União, do Estado . C t P rt'd H . t ?
ou do Município. orno vo a o a I o umanls a.

Como é a Constituição Federal que consagra Como vota o PV?
expressamente quais são as competências legislati- . _O SR. FERNANDO G~BEIRA (PV - RJ;, ~e~
vas, quer da União, quer dos Estados, quer ainda dos revlsao do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota sIm.
Municípios, deve se decidir qual a lei que está de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
acordo com a competência prefixada na Constituição. vota o PPS?
É uma matéria eminentemente constitucional. Logo, Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL,
não há dúvida de que ela tem de ficar com o órgão Deputado Bispo Rodrigues?
que tem como competência precípua a guarda da O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Constituição: o Supremo Tribunal Federal. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, o Bloco Par-

Conforme previsto na emenda, corrigindo uma lamentar PUPST/PSL, fiel ao acordo de Líderes, vota
imperfeição técnica da Constituição de 1988, é o art. "sim". Entendemos que é importante retomar ao texto
102 que deve prever essa hipótese de recurso extra- da atual Constituição, dando ao Supremo Tribunal Fe-
ordinário, e não de recurso especial, como está pre- deral o poder de julgar os conflitos entre as legisla-
visto hoje. ções. Encaminhamos o voto "sim".



O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco
menda o voto "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda é
de autoria do PMDB. Portanto, votamos "sim".

O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "sim",
sobretudo porque teremos uma hierarquia jurídica,
desde que uma lei estadual revogada por uma lei fe
deral possa ser contestada no Supremo Tribunal Fe
deral, e uma decisão de Governo Estadual, contesta·
da por urna lei federal, possa também ser julgada no
Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, como se trata de matéria consti
tucional, o Supremo Tribunal Federal deve ser a últi
ma instância a decidir essas questões, porque é a
Corte constitucional do País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Governo?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
"sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? Humanista vota "sim".
O PPS, como vota? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
O SR. AYRTON XER~Z (PPS - RJ. Sem revisão dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem

do orador.) - Sr. Presidente, registro que o PPS vota os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
"sim" a essa emenda aglutinativa. tema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota Está iniciada a votação.
"sim". Queiram seguir a orientação do visor de cada

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? posto.
O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla- peço a palavra pela ordem.
mentar PSB/PCdoB vota "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT, EX- a palavra.
como vota? O SR. ROBÉRIO ARAOJO (Bloco/PL - RR.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota·
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim". ções anteriores, votei de acordo com a orientação do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Bloco Parlamentar PUPST/PSL
vota o PTB? O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,

O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão peço a palavra pela ordem.
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Sra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex-
sileiro vota "sim". a palavra.

O SR. GERSON PERES {PPB - PA. Sem revi- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão ções anteriores, votei com o partido, "sim".
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha- O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa-
dores vota "sim". lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
um apelo aos Srs. Líderes para que indicassem os
membros da Comissão Especial destinada à formula
ção de proposta de elevação do valor do salário míni
mo, cuja iniciativa é de V. ExA

Sr. Presidente, V. ExA nos informou que estará
disposto a empossar a Comissão na terça-feira, às
15h, na Comissão do Trabalho, desde que todos os
Líderes tenham indicado os nomes. Sinto que há boa
vontade por parte das lideranças de indicar os no
mes. Então, faço um apelo no sentido de que os no
mes sejam encaminhados à Mesa e que possamos,
num grande evento, empassar a Comissão na próxi
ma terça-feira, às 15h.

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.
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O SR. RICARDO RIQUE (PSDB - PB. Sem revi- O SR. NILTON CAPIXABA (PTB"': RO. Sem re-
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-
votei de acordo com a Liderança do PSDB. or, votei de acordo com o partido.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Sem O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-
ções, votei com o partido. ções anteriores, meu voto foi de acordo com a banca-

o SR. DILCEU SPERAFICO (PPB - PRo Sem da do PT.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi-
riar, votei segundo orientação do PPB. são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem votei conforme orientação do partido.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota- O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Sem re-
ção, votei com o PMDB. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden- or, acompanhei a orientação do nosso partido.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!' peço a palavra pela ordem.
a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo- a palavra.
co/PSB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or-

o Presidente, gostaria que a Mesa viabilizasse um estu- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trago
do no sentido de que, mesmo em matéria cónstitucio- uma preocupação a este Plenário. Realizamos hoje
nal, quando existe a unanimidade do "sim", caso não uma reunião da Frente Parlamentar da Saúde. Abor-
haja a manifestação de voto contrário, não seja obri- darei dois pontos. O primeiro deles é que a- Lei de Di-
gatório o registro no painel. retrizes Orçamentárias, aprovada no Congresso Na-

Entendo que a Mesa poderia agilizar esse tipo cional e sancionada pelo Presidente da República,
de votação. Então, gostaria que a Assessoria da determina que o orçamento da saúde no ano 2000
Mesa fizesse um estudo considerando que, mesmo deve ser, no mínimo, o efetivamente empenhado no
em matéria constitucional, dando um prazo de dois ou ano de 1999.
três minutos para que, se alguns dos Deputados se Na prática, o que vemos é que isso não está
manifestem contrariamente, seja analisada a possibi- acontecendo. Há uma perda de quase 1 bilhão e meio
Iidade de, tendo unanimidade das indicações dos Srs. para a saúde.
Líderes, não haja necessidade do painel. Além disso, o próprio Presidente da República,

Esse é o encaminhamento que faço à Mesa. em reunião com a Frente Parlamentar da Saúde, con-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acho a cordou com o acréscimo de 5% no orçamento da saú-

sugestão muito saudável. Mas confesso, desde já, de para o ano 2000, o que representa aproximada-
que há uma grande dificuldade, porque a Constituição mente mais 1 bilhão de reais. No total, são quase 2,5
Federal determina a votação por quorum qualificado milhões de reais.
de três quintos. Significam 308 votos. Como vamos re- A Frente Parlamentar da Saúde faz um apelo
velar a vontade de 308 votos? Se os liderados se in- para o Relator da Comissão Mista de Planos, Orça-
surgirem contra os Líderes, ficará difícil. É uma coisa mentos Públicos e Fiscalização, Deputado Carlos
numérica. Épreciso estampar no painel os 308 votos. Melles, e o Relator-Setorial da Saúde, Deputado Pe-

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi- dro Henry, no sentido de que se juntem a nós. Tam-
dente, seria da mesma forma que V. ExD avalia o quorum bém solicitamos ao Ministro Martus Tavares que nos
no plenário. Logicamente, em qualquer dúvida haveria receba, a fim de encontrarmos uma solução.

uma decisão. Outro ponto que gostaria de abordar, Sr. Presi-
Muito obrigado. dente, refere-se ao que a imprensa noticia hoje, ou
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou seja, alguns Governadores teriam manifestado aos

mandar examinar, com muito J:lraz~{i Senadores posição contrária à aprovação da PEC da
O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, Saúde, aprovada nesta Casa por todos os partidos,

peço a palavra pela ordem. por 416 votos a 3. Realmente não creio que os Gover-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex" nadores não compreendam que as três esferas de

a palavra. Governo - União, Estados e Municípios - devem par-
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ticipar do financiamento da saúde. Não acredito que A Comissão da Transposição, da qual sou inte-
haja gestões desse tipo junto ao Senado Federal. grante, em hora oportuna avança em seus estudos. E

Gostaria de alertar esta Casa e a Nação: caso vamos fazer força para que, além do estudo, natural-
alguns Governadores não queiram aplicar no ano mente angariemos os recursos necessários, a fim de
2000, no mínimo, 7% dos orçamentos estaduais da que possamos realizar a transposição, de que tanto
saúde, que a Nação os conheça, para que depois a necessitam a Paraíba e o Nordeste.
culpa não recaia apenas sobre o Governo Federal, Obrigado.
quando houver dificuldades no setor Saúde. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

Portanto, apelo mais uma vez para que ó Sena- cerrar a votação. Há 495 Parlamentares presentes na
do Federal inclua na pauta, no início da Sessão Legis- Casa. Venham ao plenário votar. Trata-se de matéria
lativa, a PEC da Saúde, para que possamos salvar a constitucional. Ainda que haja acordo, vamos votá-Ia
saúde do povo brasileiro. com quorum expressivo.

Obrigado, Sr. Presidente. O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi- peço a palavra pela ordem.

dente, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex- a palavra.

a palavra. O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or-
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação mos ~ebatendo nas últimas semanas nesta ~asa, de
anterior votei de acordo com a orientação do partido. maneira adequada, tema que a CPI dos Medlcamen-

O'SR. CARLOS SANTANA _ Sr. Presidente, t~s trouxe à baila, ~u s?ja,. o abuso de preços promo-
peço a palavra pela ordem. Vida pelo cartal da JO~ustna farmacêutIca. . .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. Ex- Uma das soluçoes para oferecer m~ls me~lca-
a palavra mentos e a preços adequados à populaçao é dispor

. de laboratórios de produção de medicamentos públi-
O SR. ~~RLOS SANTANA (PT:-RJ. Pela o.r- cos em cada Estado, mas que sejam fortes e valori-

demo Sem revlsao do o~dor.) - Sr. PreSidente, queria zem a quantidade com qualidade.
faze~ uma breve ~omumc:ação~ a PETROBRAS deve Há um desafio, e esta Casa pode auxiliar: pres-
analisar, com carinho, a situaçao dos pescadores, ca- sionar o Governo a liberar a fonte de financiamento do
r~nguejeiros. a sirizeiros da Baía de Guanabara., no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
RIO ~e J~n~lro, porque apenas tr~s meses de ajuda Social _ BNDES para os laboratórios públicos. Vejam
são Insuf'?'en.tes. Há estudo técmco segund~ o qual o paradoxo em que vive o nosso País: o BNDES, por
~6 a d,aq~, a cmco anos será possível consumir os pe- meio de resolução do Banco Central, está proibido de
Ixes la eXistentes. fazer empréstimo aos laboratórios públicos estatais

Estamos trabalhando e queremos sensibilizar a dos Estados, a fim de aumentarem a produção de
PETROBRAS para que amplie esse prazo, porque os medicamentos.
C?mpanheiros pescadores, caranguejei~ e sirizeiros Temos de alterar essa resolução. O Governo do
VIVem da pesca artesanal naquela reglao do nosso Rio Grande do Sul, por exemplo, quer triplicar a pro-
Estado. dução de medicamentos do LAFERGS, o laboratório

O SR. DAMIÃO FELlCIANO - Sr. Presidente, público daquele Estado.
peço a palavra pela ordem. Precisamos do financiamento do BNDES para

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex- ampliar a produção de medicamentos e concorrer no
a palavra. livre mercado com as empresas privadas do cartel de

O SR. DAMIÃO FELICIANO (PMDB - PB. Pela medicamentos, tão bem denunciado pela CPI.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que- Sr. Presidente, fica o apelo para que esta Casa
ria ressaltar os trabalhos da Comissão responsável pressione o Executivo e o Banco Central, a fim de que
pelo estudo da transposição das águas do São Fran- seja alterada essa decisão e liberada fonte de financi-
cisco. A Paraíba realmente necessita desse estudo amento do BNDES, para ampliara produção de medi-
mais aprofundado, para atender a demanda de água camentos nos laboratórios públicos, que poderão,
da população do semi-árido, que precisa de água sim, constranger os preços abusivos do cartel da in-
para beber, para sobreviver. dústria farmacêutica.
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O SR. JOS~ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi- A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem
dente, peço a palavra pela ordem. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas votações an-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. !:xl.a teriores votei de acordo com a orientação do partido.
palavra. OSR. WELINTON FAGUNDES (PSDB - MT. Sem

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ. revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- ores votei de acordo com a orientação do partido.
te, encaminhei à Mesa da Câmara requerimento de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
informações a respeito da situação do Estado do cerrada a votação.
Rio de Janeiro, que está com suas fronteiras fecha- O SR. ANTONIO GERALDO - Sr. Presidente,
das em razão de decisão do Ministério da Agricultu- peço a palavra pela ordem.
ra, segundo o qual há casos de febre aftosa no O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex". a
Estado. palavra.

. Solicita~o~ ao Min!stério da Agricultura que re- O SR. ANTONIO GERALDO (PFL - PE. Sem
veJ~ essa ~oslçao, considerando que no Estado, h~ revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota-
mais de tres anos, nenhum caso de febre aftosa e ção votei de acordo com a orientação do PFL.
confi~mado. Não é correto que a economia,do Rio de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
Janeiro sofra com o fechamento das fronteiras. o resultado:

Obrigado, Sr. Presidente. VOTARAM
A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presidente, SIM 404

peço a palavra pela ordem. NÃO 1
OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exil. a ABSTENÇÕES 1

palavra. TOTAL 406
É aprovada a Emenda Aglutinativa nº 13.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° ~6/92 - EMENDA
AGLÚTlNATIVA N° 13

Início Votação: 09/02/2000 18:44

Fim Votação: 09/02/2000 18:56

Resultado da Votação
Sim 404
Não ~1

Abstenção 1

Total da Votação 406

Art. 17 1

Total Quorum 407

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:20

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT- Sim
PPB -Sim
PTB-Sim
PDT-Sim
PSB/PCOOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS -Sim
PV-Sim
PHS-Sim
GOV. -Sím
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Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Robérlo Araújo PL . PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijêo PSDB Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurendil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amap6 : 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDS Sim

Babá PT Sim

Elcione Barbalho PMDS Sim

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Par.: 11

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMD8 Sim

Euripedes Miranda PDT Sim

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondoni. : 7

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

Joêo Tota PPB Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim
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Partido

Zila Bezerra

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Igor Avelino
Joao Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourao

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Gastão Vieira
João Castelo

José Antonio
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais

Total Maranhão: 11

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Arnon Bezerra
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Ubiratan Aguiar

Vicente Arruda

Total Ceará: 18

PIAuí
Átila Lira
Gessivaldo Isalas
Heráclito Fortes
Mussa Demes
Paes Landim

aloco

PFL

PTB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB

PMDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PSB
PFL
PDT
PFL
PFL
PMDB

PSDB
PL
PSDB
PMDB
PSDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PSDB

PSDB
PMDB
PFL
PFL
PFL

PSB/PCDOEI

PUPST/PSL

PSB!PCDOB

PSB/PCDOB

Voto

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim



07558 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Partido Bloco Voto

PIAuí

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellíngton Días PT Sim

Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim

Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abflío PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL SIm

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Ricardo Rique PSDB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sini

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus S.Part. Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim
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Partido Bloco Voto
ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
JairoAzi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSOB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
hJ1z;;"", ~ ,i:lCnte PSDB Sim
Nilo Coelho PSOB Sim
PadlQ Braga PFL Sim
PBulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Reglnaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB
Antônio do Valle PMOB
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim

Femando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMD8 Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSD8 Sim
Júlio Delgado PMDB Sim
Lincoln Portela PSL PUPST/PSL Sim
MárcIo Reinaldo Moreira PPB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria ElVIra PMDB Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmáno Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim

Romel AnlZIO PPB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim

Vittorio Medioli PSDB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 42

EspíRITO SANTO
A/oízio Santos PSD8 Sim

Feu Rosa PSDB Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito santo: 9
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim

Alexandre Santos PSOB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob POT Sim

Cornélio Ribeiro POT Sim
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSOB Sim

Or. Heleno PSOB Sim
Eber Silva POT Sim

Eduardo Paes PTB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Francisco Silva PST PLlPST/PSL Sim

tédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoS PSS/PCOOB Sim

Jorge Wilson PMOB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luís Eduardo POT Sim

Luiz Ribeiro PSOB Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid POT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim

Paulo Feijó PSOB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa POT Sim

Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMOB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSOB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim

AryKara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Giglio PTB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO

Celso Russomanno PPB Sim
Clovis Volpi PSDB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL PUPST/PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Lamartine PoseUa PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Zulai€! Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 56

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
WeJinton Fagundes PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 5
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Partido Bloco Voto

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMOB Sim
Maria Abadia PSOB Sim
Paulo Octávio PH Sim

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMOB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Euler Morais PMDB Sim

Geovan Freitas PMDB Sim

Juquinha PSDB Sim

Lidia Quinan PSDB Sim

Lúcia Vânia PSDB Sim

Luiz BiUencourt PMDB Sim

Nair Xavier Lobo PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Canedo PSDB Sim

Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Sim

Ronaldo Caiado PFL Sim

Vilmar Rocha PFL Sim

Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
João GrandãO PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PFL Sim

Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim

Alex Canziani PSDB Sim

Basílio Villani PSDB Sim

Chico da Princesa PSOB Sim

Dilceu Speraflco PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PSOB Sim

Gustavo Fruet PMOB Sim

Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB Sim

Luiz Carlos Hauly PSOB Sim

Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSOB Sim

Moacir Micheletto PMOB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odllio BalbinoUi PSOB Sim

Oliveira Filho PPB Sim
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PARANÁ

Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 24
SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlíto Merss
Edison Andrino
Fernando Coruja
Hugo Biehl
Joêo Matos
Joêo Pizza/atti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Carapreso

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oípp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Enio Bacci
Fernando Marrani
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Osvaldo Bíolchi
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 23

Partido

PMOB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMOB
POT
PPB
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL
PMOB
POT
PSDB

POT
POT
PPB
PTB
POT
PT
PPB
PT
PP8
PPB
PT
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PT
POT
PMDB
PPB
PT
PMOB
PT
PSOB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, para saber se vai manter o Requerimento de Desta-
peço a palavra pela ordem. que para Votação em Separado n2 117.

Tem a palavra o Sr. Deputado Marcelo Dáda.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exf! a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas pri
meiras votações votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação
votei conforme a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 117

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 , 162 e 202, §

82 , do Regimento Interno,

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Para o inciso I do art. 118, constante do art. 42

da Emenda n2 44-CE/99 para substituir o inciso I do
art. 115, constante do art. 27 do Substitutivo adota
do pela Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº
96/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Marcelo Déda, PT - José Genoíno, Líder do PT.

O SR. CEZAR SCHIRMER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
~apalavra.

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta
votação votei de acordo com a orientação da ban
cada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
há acordo na próxima emenda aglutinativa, Srll
Relatora, consulto o Deputado Marcelo Dáda,

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, do mesmo modo,
este destaque está na pauta em virtude de emenda
aglutinativa que precisa mais os objetivos do parti
do. Portanto, retiro o destaque, para manter a
emenda aglutinativa e submetê-Ia à apreciação dos
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Retira
do o destaque. Vamos à emenda aglutinativa.

O SR. DUILIO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exf! a palavra.

o SR. OUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 46

(resultante da fusão da redação proposta para:
a) art. 11 a, inciso I, constante do art. 42 da Emenda
nº 44-CE/99; b} art. 114, constante do art. 9º da
Emenda n2 1-CE/95.)

O inciso I do art. 115, constante do art. 27 do
substitutivo adotado pela Comissão Especial, terá a
seguinte redação:

"Art. 115 .

I - as ações oriundas da relação de
trabalho abrangidos os entes de direito pú
blico externo e da administração pública
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direta e indireta da União, dos Estados, do A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem
Distrito Federal e dos Municípios;" revisão da oradora.) - Sr. Presidente, concordo com

essa emenda aglutinativa. Volto atrás no meu texto,
atendendo ao apelo de vários Líderes, para que fos-

Justificaçio se substituída a expressão "relação de emprego"
por "relação de trabalho".

Na sua complementação de voto, a Relatora
alterou (art. 115, inciso I, constante dO' art. 27 do
substitutivo) o alcance da competência jurisdicio
nal da Justiça do Trabalho ao introduzir o conceito
de relação de emprego no lugar de relação de tra
balho, modificando o seu substitutivo inicialmente
apresentado. Não se trata de mera diferença se
mântica. Relação de trabalho refere-se a toda re
lação jurídica que tenha por objeto a prestação de
serviços, remunerados ou não, envolvendo tanto a
prestação de serviço de trabalhador autônomo ou
eventual, como de trabalhador subordinado. Por
sua vez, a relação de emprego caracteriza-se pelo
"vínculo obrigacional existente entre o empregado
e o empregador. O que caracteriza a relação de
emprego é a dependência em que o prestador fica
em face do recebedor de serviços. Esse vínculo
de dependência ou subordinação distingue a rela
ção de emprego de outras relações de trabalho"
(Aluysio Mendonça Sampaio, in Dicionário de Di
reito do Trabalho, São Paulo, 44 edição, LTr, p.
319). Da diferença entre ambos os conceitos de
preende-se que relação de trabalho encerra con
cepção mais ampla e genérica, envolvendo todas
as relações jurídicas decorrentes da prestação de
serviço remunerado, independentemente do grau
de subordinação ou de formalidade existente entre
as partes. Relação de emprego, ao contrário,
pressupõe a dependência, a subordinação, do
prestador em relação ao recebedor de serviços,
referindo-se, apenas, àquela relação onde há con
trato formal. Trata-se de conceituação mais limi
tante, que não alcança todas as relações laborais
que não apresentam subordinação entre os seus
participantes. Em prevalecendo a concepção es
boçada no substitutivo adotado pela Comissão
Especial, a conseqüência imediata será a tramita
ção da atuação da Justiça do Trabalho para apre
ciar as relações laborais não formalizadas e que
não apresentam vínculos de subordinação.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - Aloizio Merca
dante, Líder do Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra a sra Relatora.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Marcelo Déda.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de
devolver ao texto constitucional a redação que vem tra
zendo desde a promulgação da Constituição, em 1988.
É competência da Justiça do Trabalho julgar as ações
oriundas da relação de trabalho.

No texto do substitutivo, a categoria relação de
trabalho transformou-se em relação de emprego, cir
cunscrevendo-se o alcance dessa categoria que incide
diretamente na competência da Justiça do Trabalho.

Sr. Presidente, essa restrição, sem dúvida, signi
ficaria enorme atraso no ordenamento do Direito do
Trabalho. Seria, na prática, um golpe na própria Justi
ça do Trabalho. Quer dizer, não a extinguiríamos, mas
reduziríamos seu alcance e, sob certa ótica, quem
sabe até reduzindo determinadas relações de trabalho
àquela regulação anterior à CLT, a regulação do con
trato de trabalho civil, já prescrito pelo Código Civil de
1917. Portanto, é fundamental manter-se a amplitude
do conceito de relação de trabalho.

Concluo dizendo que foi acordado por todos os
Srs. Líderes aprovar a emenda para que se mante
nha o texto vigente na Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência acredita ser dispensável ouvir os Srs. líde
res. Se S. Exis estiverem de acordo, o painel regis
trará o voto "sim" para todos os partidos.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'l a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acredito



O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim". A mudança proposta no relató
rio é inconveniente, porque restringe e cria dificulda
des na interpretação dos Tribunais do Trabalho e fa
cilita, em todos os sentidos, a ampliação de deman
das desnecessárias. Temos absoluta convicção de
que o texto atual da Constituição é mais preciso e
fortalece a situação do trabalhador brasileiro.

Por isso, o PSDB recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o PMDB.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, acompanhei a Liderança do meu
partido.
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que a disposição como relação de trabalho e não rela- O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,
ção de emprego diminuiria a dependência do trabalha- peço a palavra pela ordem.
dor ao empregador e seria muito mais ampla em rela-
ção às outras conquistas trabalhistas feitas à nossa le
gislação.

Por isso, o PFL recomenda o voto "sim" e louva
o Deputado Marcelo Déda pela emenda apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. DARCíSIO PERONDI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
fx!l a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, SrJis e Srs. Deputados, saúdo o Deputado
Marcelo Déda e esclareço que estamos votando
uma modificação singela no texto.

Reparem que o texto da Relatora propõe a ex
pressão "relação de emprego" em vez de "relação
de trabalho", como está hoje na Constituição. Mu
dando essa palavra, poderíamos estar terminando
com a Justiça do Trabalho, porque dificilmente tería
mos carteira assinada depois dessa nova disposição
constitucional. Então, impõe-se a manutenção do
atual texto constitucional, e o acordo dos Líderes só
vem mostrar a importância da matéria no que diz
respeito ao cidadão. Nós estamos aqui tratando de
cidadania e, mais uma vez, ela foi respeitada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, em maio vai completar um ano da vigência de
uma lei de minha autoria que obriga Prefeituras,
Estados e União a publicarem em uma home page
na Internet, no endereço www.contaspubli
cas.gov.br, relatório sobre arrecadação, despesas,
contratos e tudo aquilo que a Lei nQ 4.320, sobre fi
nanças públicas, exige que os Estados, Municípios
e União publiquem no Diário Oficial.

Acessei recentemente essa home page, que
está sob a responsabilidade do Tribunal de Contas
da União, e a maioria dos Municípios e Estados não
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aderiram ainda a essa prática, o que constitui um O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem
crime, porque a publicidade é uma exigência legal, revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
tanto da Lei nQ 4.320 quanto dessa lei de minha au- anteriores votei conforme a orientação do partido.
toria.

Como essa lei vai completar um ano de vigên
cia em maio, como eu disse, gostaria de fazer um
esforço pela A Voz do Brasil, pela TV Cimara, pelo
Jornal da Câmara e por todos os meios de divulga
ção desta Casa para fazer chegar ao conhecimento
das autoridades de todos os Municfpios e Estados
brasileiros essa obrigatoriedade da publicação men
sal de arrecadação, despesa e contratos em página
específica da Internet, mantida pelo Tribunal de
Contas da União, no endereço www.contaspubli
cas.gov.br.

Acredito que se a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal aprovaram e9S8 projeto, e o Presi
dente da República o transformou em lei, é para ser
aplicada, promovendo a transparência e o controle
da população sobre os Poderes Públicos, direitos do
cidadão.

Esse foi um serviço deste Congresso Nacional
para o Brasil. A lei está ar e precisa ser cumprida.

Peço aqui também que o Ministério Público,
nos Estados, notifique os Prefeitos e os Governado
res para o cumprimento desse dispositivo legal que
determina que eles devem divulgar suas contas e
seus contratos pela Internet.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei com a bancada do PT.

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei conforme orientação do
PMDB.

o SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com a Liderança do partido.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com a orientação do partido.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Src's
e Srs. Deputados, na manhã de hoje, os servidores
públicos federais, representados aqui pelas entida
des nacionais de todas as áreas, realizaram, no
Espaço Cultural, um ato para o lançamento da cam
panha em defesa do serviço público e da campanha
para abertura de negociação com o Governo Fede
ral com vistas à recomposição salarial dos servido
res públicos federais.

São cinco anos sem reajuste salarial, portanto
cinco anos de arrocho, cinco anos em que os servi
dores públicos sequer têm a oportunidade de nego
ciar com o Governo federal.

Hoje, nesta Casa, os servidores, com o apoio
dos partidos que assinaram o manifesto e de diversos
Parlamentares que por aquele local passaram, fizeram
o lançamento de uma campanha que busca um deba
te sobre o serviço público e a instituição de urna da
ta-base para os servidores públicos deste País.

Nessa plenária, ficou decidido ainda que, em
novo momento, no final de março, provavelmente
também nesta Casa, faremos um ato para avaliar os
desdobramentos dessa campanha.

Foi feita uma solicitação ao Presidente desta
Casa, a quem os servidores entregaram uma pauta
de reivindicações, no sentido de que S.ExI faça a in
termediação junto ao Governo Federal pela abertura
de um processo de negociações que possibilite aos
servidores públicos um canal para debater os cinco
anos de arrocho e um caminho que nos leve à re
composição salarial.

Os servidores darão seqüência a essa campa
nha mediante a realização de atos nos Estados,



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA OOS J:EPUl'AOOS Quinta-feita 10 07569

marchas e reuniões plenárias, na perspectiva de ções anteriores, votei de acordo com a orientação do
consolidação de uma data-base, dispositivo previsto partido.
em nossa Constituição, como também da abertura O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E~tá
de negociações junto ao Governo Federal. encerrada a votação. '

Era o que tinha a dizer.

A SRA. MARISA SERRANO - Sr. Presidente, Anuncio o resultado:
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
EXª a palavra.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB' - MS.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas vota·

Proposição: PEC N° 96/92 O' EMENDA
AGLUTINATIVA N° 46

Início Votação: 0910212000 19:01

Fim Votação: 09/02/2000 19:08

Resultado da Votação
Sim 372
Não 1
Abstenção O

Total da Votação 373

Art. 17 1

Total Quorum 374

Obstrução O

VOTARAM
Sim 372
Não 01
Abstenções 00
Total 373
É aprovada a Emenda Aglutinativa N2 46.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:20

Orientação
PFL .. Sim
PSOB .. Sim
PMDB .. Sim
PT .. Sim
PPB .. $im
PTB .. Sim
PDT .. Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPST/PSL O' Sim
PPS .. Sim
PV-Sim
PHS .. Sim
GOV. -Sim

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Alrveida
Almir Sá
Robério Araújo

Total Roraima: 4

Partido

PPS
PMDB
PPB
PL

Bloco

PL/PST/PSL

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
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AMAPÁ
Antonio Feijão PSOS Sim

Dr. Benedito Dias PPS Sim

Eduardo Seabra PTS Sim

Jurandil Juarez PMDS Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 5

Partido Bloco Voto
PARÁ
Anivaldo Vale PSDS Sim

Babá PT Sim

Jorge Costa PMDS Sim

José Priante PMDB Sim

Josué Bengtson PTS Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Sim

Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

SUas Câmara PTS Sim

Vanessa Grazziotin PCdoS PSS/PCDOB Sim

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMDS Sim

Euripedes Miranda por Sim

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB Sim

NUton Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PFL Sim

Sérgio Carvalho PSDS Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

Marcos Afonso PT Sim



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07571

ACRE Partido Bloco Voto

Nilson Mourão PT Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMOB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSOB Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Total Maranhão: 10

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Antonio Cambraia PSOB Sim

Antônio José Mota PMDB Sim

Eunício Oliveira PMOB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSOB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim

Moroni Torgan PFL Sim

Nelson Otoch PSOB Sim

Pinheiro Landim PMOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSOB Sim

Rommel Feijó PSOB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim

Vicente Arruda PSOB Sim
Total Ceará: 17
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PIAuí
Átila Lira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
João Henrique
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias

Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Henrique Eduardo Alves
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abllio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Felicíano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joel De Hollanda
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho

Partido

PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PT

PMDB
PMDB
PMDB
PFL

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PFL

.PFL

PFL
PMDB
PSDB
PPS
PSB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
S.Part.
PFL

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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PERNAMBUCO Partido Bloco Voto

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Sérgio Guerra PSOB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB -Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCOOB Sim

Helenildo Ribeiro PSOB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMOB Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSOB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMOB Sim

José Teles PSOB Sim

Total Sergipe: 5

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMOB Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim

Félix Mendonça PTB Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Azi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSOB Sim
João Leão PSOB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
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BAHIA Partido Bloco Voto

Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim
Regina/do Germano PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 33

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim

AntOnio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFl Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Hélio Costa PMDB Sim

Herculano Anghinetti PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFl Sim

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMOB Sim

Joc1o Magno PT Sim

José Militão PSDB Sim

Júlio Delgado PMOB Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário de Oliveira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSOB Sim
Nilmário Miranda PT SIm
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT Sim
Paulo Delgado PT Sim



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07575

Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Romel Anizio PPB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Sim

Virgílio Guimarães PT Sim

Vittorio Medioli PSDB Sim

Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim

Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Sim

Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
Alexandre Santos PSOB Sim

Almerinda de Carvalho PFL Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Carlos Santana PT Sim

Cornélio Ribeiro POT Sim

Coronel Garcia PSDB Sim

Oino Fernandes PSOB Sim

Or. Heleno PSOB Sim

Eduardo Paes PTB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim
Luiz Sérgio PT Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim

Milton Temer PT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo Feij6 PSDB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Total Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim

'Alberto Mourão PMOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Clovis Volpi PSOB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José indio PMOB Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Sim

Lamartine Posella PMOB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Sim

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17
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SÃO PAULO
Partido Bloco Voto

Milton Monti PMOB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMOB Sim

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashi PSOB Sim

Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PMDB Sim

Rubens Furlan PPS Sim

Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PPB Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSOB Sim

Zulaiê Cobra PSOB Sim

Total São Paulo: 53

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PSOB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMOB Sim
Welinton Fagundes PSOB Sim

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim

Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Euler Morais PMOB Sim

Jovair Arantes PSDB Sim'

Juquinha PSOB Sim
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GOIÁS

Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 6

Partido

PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL
PMDB

PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PFL Sim

AJex Canziani PSDB Sim
Basilio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSDB Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
(ris Simões PTB Sim
Ivanlo Guerra PFL Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Haufy PSDB Sim
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB Sim
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PARANÁ

Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odilio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rubens Bueno
Santos Filho

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edison Andrino
Fernando Coruja
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcisio Perondi
Fernanda Marroni
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcas Rolim
Mendes Ribeiro Filha
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt

T6taI Rio Grande do Sul: 19

Partido

PMOB
PP8
PSOB
PPB
PMOB
PT
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
POT
PPB
PMOB
PPB
PT
PFL
PMOB
PSOB

PTB
PMOB
PMD8
PT
PPB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PT
PHOBS
PMOB
PT
PMOB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim·
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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o SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

~;(J SR; PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", de acor
do com a orientação do partido. Faço essa ratificação
porque o meu posto de votação não funcionou ade
quadamente no momento em que V. EX" estava pres
tes a encerrar a votação.

O'SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo
ao PleMrio que há 496 Srs. Deputados na Casa. Soli·
cito que S.Exas. compareçam ao recinto para votar.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, não votei na votação
anterior, mas estava no plenário. O meu voto é "sim".

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputada Laura Carneiro, V. Ex· é uma das Depu
tadas que sempre vota.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL-RR. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o partido.

O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Desta
que para Votação em Separado nSl 126 havia sido
transformado em simples. Portanto foi rejeitado. Em
face dessa transformação o Destaque Simples nSl 126
é considerado rejeitado juntamente com os desta
ques simples votados em globo na sessão de 2 de fe
vereiro.

OSR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra ~ela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EX"
a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Michel Temer, a bancada do PDT estava reunida na
sala dIA liderança, por isso, lamentavelmente quase
todos os Oeputados do PDT não conseguiram votar
nessa votação. Eu gostaria que V. EX" levasse isso em
consideração.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constará
da ata;· Tlrão o prazer de votar na próxima.

OSR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que votei
com a bancada do Partido dos Trabalhadores nessa
votação.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, confesso que não pude
votar, muito embora seja eu o autor da emenda. Saí
um breve momento para lavar as mãos e não pude
acionar o dispositivo a tempo, porque havia sido desli
gado. Quero que V. Ex· registre que, embora seja eu o
autor da emenda, não consegui votar. Peço descul
pas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa

EMENDA AGLUTINATIVA N2 39

Dê-se ao art. 31 do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial a seguinte redação, resultante de
sua aglutinação com o art. 15 da Emenda n2

43-CE/99:
"Art. 31. Dê-se aos §§ 12 e 22 do art. 121 a se-

guinte redação:

§ 1S1 .

1- .
a) .
b) de um juiz, dentre os juízes de direi

to, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; (NR)
11 - de dois juízes dentre os do Tribu

nal Regional Federal, com sede na capital
do Estado ou no Distrito Federal, ou, não
havendo, de juízes federais, escolhidos, em
qualquer caso, pelo Tribunal Regional Fede
ral respectivo; (NR)

111 - por nomeação, pelo Presidente da
República, de dois juízes dentre advogados
de notável saber jurídico e reputação ilibada,
indicados em lista tríplice, para cada vaga,
pela Ordem dos Advogados do Brasil. (NR)

§ 22 O Tribunal Regional Eleitoral será
presidido pelo desembargador, sendo seu
Vice-Presidente escolhido dentre os Juízes
do Tribunal Regional Federal. (NR)"

Justificação

A presente Emenda visa a adequar a composi
ção dos Tribunais Regionais Eleitorais à necessidade
de se conferir representação mais equilibrada aos Ju
diciários estadual e federal na Justiça Eleitoral.

A participação irrisória da Justiça Federal nos Tri
bunais Regionais Eleitorais, com apenas um magistra
do, devia-se unicamente à escassez de juízes federais



§ 19 •••••••••••.•••••••••• "••••••••.•.• ,••••••••••• "••• , ••••,

EMENDA AGLUTINATIVA NR 39

Dê-se ao art. 31 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial a seguinte redação, resultante de sua
aglutinação com o art. 15 da Emenda n2 43-CE/99:

"Art. 31. Dê·se aos §§ 12 e 212 d~. a~.

120 a seguinte redação:

1- " " "
a) um juiz dentre os desembargâdores

do Tribunal de Justiça;
b) de 2 juízes dentre os juízes de (;lire"o~:

escolhidos pelo Tribunal de Justiça; (NR)
11 - de dois juízes dentre os do Tribu

nal Regional Federal, com sede na capital
do Estado ou no Distrito Federal, ou, não
havendo, de juízes federais, escolhidoSi em
qualquer caso, pelo Tribunal Regional Fede
ral respectivo; (NR)

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07581

nos Estados-Membros, circunstância hoje inexistente, A SRA. ZULAI~ COBRA - Sr. Presidente, peço
já que cada estado da Federação conta atualmente a palavra pela ordem.
com, no mínimo, duas varas federais e, por conseguin- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .. Tem N.~
te, quatro magistrados em pleno exercício, número su- a palavra.
fieiente para atender às modificações propostas na es- A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem revi-
trutura dos Tribunais Regionais Eleitorais. são da oradora.) - Sr. Presidente, a Relatora concor.

8aIa das 8essões, de de 2OCX>. - Aécio da, e os Líderes também.
Neves, Uder do PSDB. OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A redação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Alerto os do § 22ficará com o seguinte conteúdo: "O Tribunal Re'.
Srs. Parlamentares, porque houve uma alteração gional Eleitoral será presidido pelo desembargador'~.

acordada em plenário entre os Srs. Líderes no tocan- Pelo desembargador? "Por desembargador", não é?,
te ao art. 31, inciso I. A redação da alínea "a" ficou O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Pela ordem.
com o seguinte conteúdo; "um juiz, dentre os desem- Sem revisão do orador.) .. Não menciona' o Vi-
bargadores, do Tribunal de Justiça". A da alínea "b"fi- ce-Presidente, Sr. Presidente. Pela proposta do Líder
cou assim redigida: IIdois juízes, dentre os Juízes de Inocêncio Oliveira, a redação encerra-se em "desern-
Direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça:' bargador". ,

O restante do texto da emenda aglutinativa fica O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .. O rrib~~.

o mesmo. nal será presidido "por um desembargador", se os se~
'0 SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .. Com a nhores me permitem.

palavra a SrI Relatora. b SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, "pelo
A SRA. ZULAle COBRA (PSDB - SP. Sem revi- desembargador", só há um. ' .,

são da oradora.) .. Sr. Presidente, sras e Srs. Deputa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
dos, estamos fazendo aquilo que é o objetivo maior do "pelo desembargador". Está perfeito. , " '
Tribunal Regional Eleitoral para que possamos ter O § 22está assim redigido: "O Tribunal Regional
eleições estaduais da melhor maneira possível. Eleitoral será presidido pelo desembargador". "

No texto anterior, que era o meu texto aprovado O SR. REMI TRINTA .. Sr. Presidente, peço á
pela Comissão, havia ma!or número.d~ juízes feder~- palavra pela ordem.
is, em detrimento do numero de JUizes estaduaiS. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .. Tem V. ExI
Hoje temos mais juízes estaduais do que federais. apalavra." "

Houve um acordo entre todos os Líderes para O SR. REMI TRINTA (Bloco/PST .. MA. Sem re~
que houvesse a presença do desembargador, que visão do orador.) .. Sr. Presidente, na votação anterior
preside, de dois juízes estaduais, dois juízes federais meu voto foi "sim". ' ,

e dois advogados. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .. Feitas as
Portanto, vamos dar a todos os Estados brasilei- considerações, vou submeter a votos a Emenda Agiu-

ros a possibilidade de contar com a presença de juí· tinativa n2 39, já com as alterações propostas:
zes estaduais e de juízes federais nos seus Tribunais
Regionais Eleitorais.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR.INOCeNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExA

a palavra.
O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL .. PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
queria saber da ilustre Relatora como ficou a redação
do § 2R, que diz que o Tribunal Regional Eleitoral ser~
presidido pelo desembargador, sendo o seu VI
ce~Presidente escolhido entre os juizes do Tribunal
Regional Federal.

Ora, Sr. Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral
não tem entre seus membros um juiz federal perten
cente ao Tribunal Regional Federal. Tínhamos ense
jado um acordo para o texto ficar da seguinte forma:
"O Tribunal Regional Eleitoral será presidido pelo de
sembargador". Pronto. O problema do Vi·
ce~Presidente seria resolvido posteriormente.
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111 - por nomeação, pelo Presidente da
República, de dois juízes dentre advogados
de notável saber jurídico e reputação ilibada,
indicados em lista tríplice, para cada vaga,
pela Ordem dos Advogados do Brasil. (NR)

§ 22 O Tribunal Regional Eleitoral será
presidido pelo desembargador.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2000. - Aé
cio Neves, Uder do PSDB - Jutahy Júnior, ViceV.
Exa.Líder do PSDB - Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do PMDB - José Antonio, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Marcelo Déda, PT
- José Roberto Batochlo, Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se to
dos os Líderes estiverem de acordo, constará "sim"
no painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. JOSÉ ALEKSANDRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ ALEKSANDRO (PFL - AC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com o partido.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, haverá mais duas votações nominais,
em seguida encerraremos a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoco
sessão extraordinária para amanhã, às 9h. Lá pelas
11 h vamos votar mais quatro ou cinco destaques da
reforma do Poder Judiciário, com votação nominal.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, e a reunião de Líderes?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A reu
nião de Líderes fica marcada para as 10h, para acer
tarmos os destaques que iremos votar.

O SR. Lufs EDUARDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. Lufs EDUARDO (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo com a orientação do partido.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Srs. Deputados, com
pareçam ao plenário. Ainda há duas votações nomi
nais.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nas votações anteriores acompanhei o PSDB.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. CELSO JACOB (POT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o partido.

O SR. DR. HÉLIO (POT- SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei de
acordo com a bancada.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior acompanhei o partido.

A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior vo
tei com o PDT.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/pedoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a orientação do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação do meu partido na primei
ra votação do dia.
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Aproveito a oportunidade para agradecer à Pre
sidência a contribuição dada para a questão dos pos
tos de gasolina em nosso País, que estão sendo ame
açados de fechamento porque as grandes distribuido
ras multinacionais querem tomar conta de toda a dis
tribuição.

Vai-se encerrar o prazo da portaria governa
mental no próximo dia 3 de março, e esta Casa, de
maneira suprapartidária, tem-se organizado para
conversar com os Ministros do setor, o de Minas e
Energia e o do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Hoje a Presidência recebeu um grupo de direto
res do sindicato dos postos de gasolina, que são 25
mil no País e congregam cerca de 250 mil trabalhado
res. Setores intermediários da nossa sociedade não
podem ser batidos pela entrada quase que total das
multinacionais. É o que está ocorrendo com essa
ameaça aos postos de gasolina.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, permaneçam em plenário, pois há mais dois
destaques que votar.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei com o partido.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com a bancada.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a bancada.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com a orientação do partido.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei com o partido.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regi
mentalmente, é proibido haver sessão de votação na
Câmara e, ao mesmo tempo, reunião de Comissões.

Neste momento está havendo uma reunião da Co
missão de Orçamento para discutir destaques impor
tantíssimos, e estamos aqui votando. Ou a Cpmissão
encerra os seus trabalhos ou encerramos às vota
ções neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
membros da Comissão de Orçamento devem vir votar
e, em seguida, voltar para a Comissão para continua
rem seus trabalhos.

Como temos mais dois destaques, a Secretaria
da Mesa providenciará junto à Comissão de 9rça
mento para que os Srs. Deputados venham vot~r e re
tornar à Comissão.

O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - S~ Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior acompanhei a orientação do PMDB.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na primei
ra votação votei de acordo com a orientação dOi PT.

O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei conforme a orientação do PSDB.

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas três votações an
teriores votei de acordo com a orientação do partido~

O SR. BADU PICANÇO (PSDB - AP. Sem, revi
são do oradol·.) - Sr. Presidente, nas votações anteri-
ores votei com o partido. "

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei com a orientação do partido.

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pela'ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exaj~bo
rou diligentemente ao obter dos Srs. Líderes a ,áqu~s
cência para avotação "sim". Já temos quorum de 41 o
Srs. Deputados. Peço a V. Exa. que encerre a votàção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está e"n
cerrada a votação. Anuncio o resultado:

VOTARAM:
Sim 408
Não 1
Abstenções 1
Tmal 410

É aprovado a Emenda Aglutinativa nQ 39.
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Proposição: PEC N° 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 39

Início Votação: 09/02/2000 19:13

Fim Votação.: 09/02/2000 19:27

Resultado da Votação
Sim 408
Não 1
Abstenção 1

Total da Votação 410

Art. 17 1

Total Quorum 411

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:20

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB -Sim
PTB -Sim
PDT-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPST/PSL - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
PHS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

Alceste Almeida PMDB Sim

Almir Sá PPB Sim

Elton Rohnelt PFL Sim

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim

Badu Picanço PSDB Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTS Sim

Evandro Mllhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Total Amapá: 8

PARA
Anivaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovannl Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Renildo Leal PTa Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
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/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDS Sim
Eurípedes Miranda PDT Sim
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTS Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim

Total Maranhão: 13

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Antônio José Mota PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim

Eunicio Oliveira PMDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim

José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themfstocles Sampaio PMDB Sim

WeJlington Dias PT Sim

Total Piauí: 8
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 2

PARAIBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abílio PMDB Sim

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rique PSDB Sim

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PMDB Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luiz Piauhylino PSDB' Sim

Marcos de Jesus S.Part. Sim

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

João Caldas PL PUPST/PSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTS Sim

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima pedoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Sim

JairoAzi PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim

Jorge Khoury PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Sim

Leur Lomento PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PMDB Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursícino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 32

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
AntOnio do Valle PMDB Sim

Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim
Custódio Mattos PSOB Sim

Danilo de Castro PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Oiniz PMOB Sim
Gilma!" Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMOB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSDB Sim
Júlio Delgado PMOB Sim
Lincoln Portela PSL PL/PST/PSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo,Lara PT Sim
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narclo Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Ofimpio Pires POT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMOB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Silas Brasileiro PMOB Sim
Vittorio Medioli PSOB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim
Rita Camata PMOB Sim

Total Espirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Almerinda de Carvalho PFL Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerez PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PL/PST/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Comélio Ribeiro POT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Eber Silva PDT Sim

Eduardo Paes PTB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Francisco Silva PST PLlPST/PSL Sim

lédio Rosa PMDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim

João Mendes PMDB Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luís Eduardo PDT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Sim

Miro Teixeíra PDT Sim

Pastor Valdeei Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT Sim

Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Aloizio Mereadante PT Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Paloccl PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Sim

AryKara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpi PSDB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

De Velasco PSL PUPST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Indio PMDB Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSOB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 60

MATO GROSSO
Ce/cita Pinheiro PFL Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
WeJinton Fagundes PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Ricardo Noronha PMDB Sim
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Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Biltencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Joêo Grandão
Man:tal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canzlani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Michelelto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque

Partido

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

PT
PMDB
PSDS
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDS
PMDB
PTS
PFL
PMDB
PTS
PPB
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Fernando Coruja por Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choínacki PT Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Seraflm Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT Sim
Alceu Collares POT Sim
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Darcísio Perondi PMOB Sim
Enio Bacci por Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSOB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Roberto Argenta PHOBS Sim
Synval Guazzelli PMOB Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMOB Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 23
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o SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteri
ores votei com o PFL.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do PL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento.

DESTAQUE N1l167
(Regimento Interno, Art. 161, I, § 22)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

Art. 161, I, § 22 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇAo EM
SEPARADO do Art. 56 do Substitutivo da Comissão
Especial, e, como conseqúência, da expressão "e o §
32 do Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias", constante do Art. 57 do Substitutivo da
Comissão Especial.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB

O SR. MARCELO DéDA - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. MARCELO DéDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidete, requeiro a retirada do des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deseja
deixar para amanhã? V. Ext retira de pauta o desta
que para tranferi-Io para amanhã?

OSR. MARCELO DÉDA -Isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Líderes estão de acordo com a retirada? Todos de
acordo? (Pausa.)

OSR.INOC~NCIO OLIVEIRA - Todos estão de
acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O item
será retirado de pauta e esrá apreciado amanhã.

O SR. MARCELO DéDA - Para que pensemos
melhor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica en
tão para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ao último requerimento de destaque do dia.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 172
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

Art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, DESTAQUE PARA VOTAR EM SEPARADO
a expressão "A Alínea b do inciso 11 do art. 102" cons
tante do Art. 57 do substitutivo aprovado pela Comis
são Especial.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - De
putado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do PSDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há acor
do a respeito deste requerimento de destaque, Srs.
Líderes e Sra. Relatora? (Pausa.)

Quem quiser manter a expressão, deverá votar
"sim"; quem quiser excluí-Ia, deverá votar "não".

Há acordo ou não? (Pausa.)
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. MARCELO DÉDA (PT- SE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, pediria a V. Exa. não mais
que dois minutos para decidirmos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PEDRO BITTENCOURT - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. PEDRO BITTENCOURT (PFL- SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores votei com a bancada do PFL.

O SR. MARCUS VICENTE (PSDB - ES. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o PSDB.

O SR. FRANCISTONIO PINTO (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
votações anteriores votei com o partido.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MARCELO OéDA (PT- SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na origem
desse debate, defendemos que os ditos crimes polí
ticos ficassem sob a competência do STJ, pensa
mento que ainda preservamos. Mas entendemos, Sr.
Presidente, que não haverá maiores prejuízos, uma
vez que nossa concepção de STF não foi vitorios~.

Ali não há acordo constitucional com competência
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exclusiva; há o velho STF com algumas pequenas
mudanças.

Nesse sentido, ainda que preservando nossa
concepção original do que deveria ser o STF, para ho
menagear os demais Líderes que têm sido extrema
mente solícitos quanto à realização de acordos, o
Partido dos Trabalhadores, sem abrir mão dos seus
princípios, cede nesse ponto específico.

É uma homenagem à Relatora, aos demais Lí
deres e a V. Exa., Sr. Presidente, que também tem
presidido com grande competência esses acordos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra a Sra. Deputada Zulaiê Cobra, Relatora.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr: Presidente, no texto original
queríamos tirar os crimes políticos do Supremo Tribu
nal Federal. Era a idéia da corte constitucional.

Mas a impressão que tenho é de que estamos
fazendo voltar para o Supremo várias situações que
estávamos tirando, e uma delas é o crime político.
Houve um grande acordo com todos os Líderes.

Portanto, concordo com o fato de que podemos
fazer voltar a competência do Supremo Tribunal Fe
deral no tocante a crimes políticos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Fiuza para enca
minhar a favor.

O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a eminente Relato
ra, que deu brilhantíssima contribuição a esta Casa,
acaba de fazer um pronunciamento que até certo
ponto invalida nossa manifestação. Mas o assunto é
tão importante que vale a pena chamar a atenção da

, Casa.
Este destaque propõe a supressão da alínea b

do inciso 11 do art. 102 da Constituição. Isso significa
que, na louvável intenção da Sra. Relatora de diminuir
o afluxo de matérias ao Supremo, os crimes políticos
no art. 157 deixariam de ser julgados pelo Supremo
Tribunal Federal. Isso importa uma revogação de
competência do Supremo em julgar, em recurso ordi
nário, os crimes políticos. Chamo a atenção da Casa:
significa que os crimes políticos não seriam mais jul
gados em recurso ordinário pelo Supremo Tribunal
Federal.

Ora, não há nada que justifique que recursos re
lativos a crimes dessa natureza não devam ser apre
ciados pelo Supremo Tribunal Federal em grau de re
curso ordinário. É uma proteção à cidadania, ao cida
dão e ao político.

Por outro lado, o substitutivo do Deputado Jutahy
Junior repõe o artigo. Portanto, a Casa deve votar, re
pondo a competência do Supremo Tribunal Federal
para julgar crimes políticos em recurso ordinário.

O SR. GLVCON TERRA PINTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michellemer) - lem V. Exa.
a palavra.

O SR. GLVCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com o PMDB.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV ~ RJ.ISem
~evisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
O PV concorda com a argumentação do Deputado
Ben-Hur.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal concorda que, em recursos ordinários,
os crimes políticos devam ser julgados pelo E)upremo
Tribunal Federal, como apregoa a atual Constituição
do nosso País. '

Por isso, para a manutenção do texto da CC)'Jlsti
tuição atual, o PFL recomenda o voto "não".c
, O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V: Exa.

a palavra.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há necessi
qade de votar o requerimento de admissibilidade?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -,Não,-não
há. Trata-se de requerimento de destaque de banca
da.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Então, vota
mos "não". O PMDB vota "não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
de destaque simples. Tem V. Exa. razão. Vota-se o re
querimento porque é destaque simples.

, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Emvota
ção o requerimento.

Quem estiver de acordo com o requérimento
permaneça como se acha. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ....:: Agora

vamos votar a expressão.
Quem quiser manter a expressão da Relatora

vota "sim".
Quem quiser retirar a expressão da,Relatora

vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. '
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.

a palavra. ': . "
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".
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o SR. EDUARDO PAES (PTB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encaminha o
voto "sim".

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Preside'1te, não
estou entendendo bem o que estou votando. O que é
crime político no Código Penal Brasileiro? Não sei a
qual crime político se está referindo a Relatora em
seu projeto. Parece que não há crime político descrito
na lei brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Relato
ra quer esclarecer ao Deputado Gabeira?

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PTB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB encaminha o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra à Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, para es
clarecer ao Deputado Fernando Gabeira.

A SRA. ZULAI~ COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, está na Constitui
ção que crime político é determinado no Supremo Tri
bunal Federal. Queríamos tão-somente tirar do Su
premo e passar para o Superior Tribunal de Justiça.
Volta o crime político. Mas definição de crime político
não estamos discutindo neste momento. Estamos
discutindo a estrutura do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Então, vamos ouvir cada Uder.

Como vota o PPS?
O SR. AVRTON XER~Z (PPS - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não", para
suprimir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPST/PSL entende que a instância máxi
ma para discutir o crime político é o Supremo.

Por isso, encaminhamos o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. JOSé ANTONIO (Bloco/PSB - MA.) - Sr.

Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB enten
de que atualmente não há previsão na legislação bra
sileira de crime político. Mas não há dúvida de que
também não há previsão proibindo que a legislação

penal posterior estabeleça tipo de crime político. E é
de toda conveniência que, nessa hipótese, se houver
condenação de crime político, o Supremo Tribunal
Federal, como Corte Suprema, possa julgar em grau
de recurso ordinário.

Por isso, voto no sentido da supressão do texto
da Relatora e, portanto, encaminho o voto "não".

O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. RICARDO FIUZA (PFL - PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
um brevíssimo esclarecimento. Conversando com os
companheiros, verifiquei que está havendo uma dúvi
da regimental de alguns. Gostaria que V. Exa. esclare
cesse que o voto "não" é para manter o texto da Cons
tituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
manter o texto da Constituição, vota-se "não"; para
suprimir, vota-se "sim".

O SR. FERNANDO GABEIRA - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Então, retifico meu voto, Sr. Pre
sidente. Quero manter o texto da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O PV vota "não".

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa. a
palavra.

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL (PPB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ve
nho acompanhando com o maior interesse a votação
dos numerosos pontos da Reforma do Judiciário, em
bora não fosse minha intenção intervir no debate res
pectivo. Porém, em face dessa questão do suposto
crime político, quero lembrar que há um preceito ele
mentar de Direito Penal: não há crime sem lei anterior
que o defina.

Estabelecer o fórum adequado, competente
para julgamento de um crime que não está definido
em lei, parece-me tão errôneo quanto tipificar uma
conduta não descrita na Lei Penal como merecedora
de sanção.

A prudência nos elementos essenciais do Direi
to aconselha que essa expressão seja excluída. Cri
me político é típico de regime de exceção. Quando
dos governos militares, sob o império do AI-5, havia a
Lei de Segurança Nacional que tipificava, de forma
clara e precisa, numerosas condutas como atentatóri
as ao interesse do Estado revolucionariamente insti-
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tuído. Esse era o crime de natureza política. Hoje, no
regime democrático, confesso que, a despeito de ser
um estudante de matéria penal, não conheço tipifica
ção alguma de conduta que possa ser adjetivada
como crime político.

É da maior conveniência, Sr. Presidente, para
não cairmos na hipótese de críticas ao Poder Legisla
tivo, que se exclua a expressão do te>Ç1:o constitucio
nal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o Líder do PDT.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece-me
adequado colocar entre as matérias de competência
do Supremo Tribunal Federal o crime político, pela via
do recurso ordinário.

A supressão é recomendada, na verdade, por
que é importante deixarmos fixada constitucional
mente a competência do Supremo Tribunal Federal
para julgar em grau de recursos os crimes políticos.
Por que isso parece adequado e conveniente? Espe
ramos que não. Mas imaginemos que retrocedêsse
mos algumas décadas, quando o legislador estabele
ceu a competência do Justiça Militar para juIgar os cri
mes contra a segurança nacional, os crimes políticos.
Se tivéssemos um dispositivo na Constituição fixando
a competência do recurso para o Supremo Tribunal
Federal, eles não teriam desaguado no Superior Tri
bunal Militar, cujas decisões conhecemos como fo
ram lavradas.

Portanto, parece-me inteiramente adequado
propor a supressão do texto, para que se mantenha
no Supremo Tribunal Federal a competência para co
nhecer, via recurso originário, desses delitos.

Sr. Presidente, os crimes políticos poderiam ser
exemplificados como qualquer atentado ao Estado
Democrático de Direito ou à ordem constitucional de
mocrática estabelecida.

Parece-me adequado que a competência esteja
fixada constitucionalmente no Supremo Tribunal Fe
deral, para conhecê-Ia via recurso ordinário. Por isso,
o PDT vota "não".

O SR. EDUARDO PAES (PTS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estamos discutindo a
estrutura do Poder Judiciário. E óbvio que os crimes
políticos devem ser julgados pela nossa mais alta
Corte. Por isso o PTS encaminha o voto"não".

O SR. GERSON PERES (PPS - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS encaminha o
voto "não", para manter a lúcida posição dos Constitu
intes de 1988.

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTS - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota
não.

O SR. ZEZÉ PERRELLA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -temV. Exa.
a palavra.

O SR. ZEZÉ PERRELLA (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação da bancada.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, vamos respeitar o acordo
que foi celebrado votando "não", mas abertos, no se
gundo turno - onde poder-se-á operar alterações que
possam melhorar inclusive a redação -, para ouvir as
advertências sempre bem levantadas pelo nosso ilus
tre Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota "não".

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a questão trata da
discussão de competência, e o texto constitucional
define a competênçia do Supremo Tribunal Federal.
Queremos manter o texto constitucional; por isso vo
tamos "não".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB já
se manifestou. Vota "não".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para man
ter o atual texto da Constituição, que assegura que
os crimes políticos assim denominados, que hoje
podem até não estar atualizados, e desde que se
trata de crimes próprios de regime de exceção, se
jam julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que é
a Corte Constitucional do País, votaremos "não",
assegurando, portanto, o atual texto da Carta Mag
na do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
sentar e votar.

O SR. ANTONIO KANDIR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores votei de acordo com o PSDB.

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o parti
do nas votações anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está ini
ciada a votação.

Quero comunicar mais uma vez aos Srs. Parla
mentares que teremos a continuação da votação dos
destaques amanhã. A sessão será às 9h, com vota-
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ção nominal. Portanto, vamos tentar atingir o quorum
de 30a Oeputados às 10h30min ou 11 h, para come
çarmos a votação.

O SR. SÉRGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO REIS (PSDB - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nas votações anteriores
votei de acordo com a Liderança do meu partido.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas registrar a preocupação da Comissão de
Educação e de vários Parlamentares desta Casa com
o crime acontecido em Brasília, em que um menino
de 9 anos esfaqueou uma menina de 7 anos após as
sistir ao filme Boneco Assassino 11.

Esse incidente reforça a tese que a Comissão
de Educação vem defendendo nesta Casa: a necessi
dade de, a cada dia, a sociedade brasileira mobili
zar-se para o controle social não apenas dos vefculos
de comunicação, mas também da venda de video ga
mes e de toda essa parafernália eletrônica que entra
hoje na nossa casa, muitas vezes sem que os pais te
nham conhecimento do teor dos filmes alugados em
locadoras. Esses filmes e jogos mexem tanto com as
cabeças das nossas crianças e dos nossos adoles
centes que acabamos assistindo a casos como esse,
um dos mais lamentáveis que já vi na minha vida de
mãe e professora.

O jornal Correio Brazilienee, na sua primeira
página, apresenta uma matéria, ouvindo alguns es
pecialistas, como Ana Bock, Presidente do Conselho
Federal de Psicologia, e outros, que diz:

"Não nos damos conta da banalização
da violência, só quando estes fatos aconte
cem. Mas está ar, em qualquer lugar, princi
palmente nos filmes. E, no final, a criança
sai, no mfnimo, estimulada."

Faço da Comissão de Educação e dessa Presi
denta as palavras desses entrevistados pelo Corre
io Brazilienae, que mostram a seriedade do proble
ma, a violência na tevê e nos vldeo games no nosso
Pars.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa.
a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
de acordo coma bancada do PT.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votação anterior votei com o
meu partido.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSOB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas duas
votações votei de acordo com a bancada.

A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an
terior acompanhei o partido.

O SR. FERNANDO ZUPPO (POT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores acompanhei o partido.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votação anterior
votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei com o PFL.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, acompanhei o meu partido.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, votei com o meu partido.

O SR. POMPEO DE MATTOS (POT - RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a bancada.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei acompanhando o PSDB.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o meu
partido.

A SRA. MIRIAM REID (POT - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, votei com o PDT.

O SR. NEIVA MOREIRA (POT - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado:

VOTARAM:
Sim 5
Não 395
Abstenções 1
Total 401
é suprimida a expressão destacada.
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Proposição: PEC N° 96/92 - DESTAQUE N° 172

Início Votação: 09/0212000 19:45

Fim Votação: 09/02/2000 19:49

Resultado da Votação
Sim 5
Não 395
Abstenção 1

Total da Votação 401

Art. 17 1

Total Quorum 402

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:20

Orientação
PFL -Não
PSDB-Não
PMDB- Não
PT-Não
PPB- Não
PTB-Não
PDT- Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSTIPSL - Não
PPS -Não
PV-Não
PHS - Não
GOV. -Não

RORAIMA
Alceste Almeida
Elton Rohnelt
Luciano Castro

Total Roraima; 3

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos

Partido

PMDB
PFL
PFL

PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSB
PSDS
PMDB
PFL

Bloco

PSB/PCDOB

Voto

Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

COSEV - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação Página: 1 de 10 '
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Camara dos Deputados
Secretaria Geral da Mesa

Lsz Lista de Votantes
PorUF

Camara dos Deputados

Partido Bloco Voto

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não
Babá PT Não
Elcione Barbalho PMDB Não
Gíovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB Não
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não

Confúcio Moura PMDB Não
Eurípedes Miranda PDT Não
Expedito JÚnior PFL Não
Mannha Raupp PSDB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia: 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não
Darci Coelho PFL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
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Partido Bloco Voto

Pastor Amarildo PPB

Total Tocantins: 4
Não

MARANHÃO
Albérico FIlho PMDB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Não

Mauro Fecury PFL Não

Nice Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Remi Trinta PST PUPST/PSL Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião MadeIra PSDB Não

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Antonio Cambraia PSDB Não

Antônio José Mota PMDS Não

Arnon Bezerra PSDB Não

Eunício Oliveira PMDB Não

Inácio Arruda PCdoS PSB/PCDOB Não

José Linhares PPB Não

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Rommel FeiJó PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 19

PIAuí
Atila Lira PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Gessivaldo Isaias PMDB Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Não

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Não
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Henrique Eduardo Alves PMDB Não

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Não

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAiBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abflio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB Não

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Ina/do Leitão PSDB Não

Ricardo Rique PSDB Não

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PPS Não

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não

Fernando Ferro PT Não

Inocêncio Oliveira PFL Não

João Colaço PMDB Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcio Monteiro PFL Não

Luiz Piauhylino PSDB Não

Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Não

Ricardo Fiuza PFL Não

Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não

Helenildo Ribeiro PSDB Não

José Thomaz Nonõ PFL Não

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não

Olavo Calheiros PMDB Não

Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não

Augusto Franco PSDB Nilo

Jorge Alberto PMDB Não
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 7

BAHIA
Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PMDB Não

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Não

Félix Mendonça PTB Não

Francistônio Pinto PMDB Não

Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Não

JairoAzi PFL Não

Jairo Carneiro PFL Não

Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSDB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Lourenço PFL Não

José Rocha PFL Não

José Ronaldo PFL Não

Jutahy Junior PSDB Não

Leur Lomanto PFL Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Nelson Pellegrino PT Não

Nilo Coelho PSDB Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro Irujo PMDB Não

Reginaldo Germano PFL Não

Roland Lavigne PFL Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não



07604 Quinta-feira 10 DIÁRIO OA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

PartIdo Bloco Voto
MINAS GERAIS
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
João Fassarella PT Nêo
João Magalhães PMOB Não
João Magno PT Não
José Milita0 PSOB NI:io
Júlio Delgado PMDB Não
Lincoln Portela PSL PLlPST/PSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Não
Maria Elvira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT Não
Osmânio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMOB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Romel Anizio PPB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdàB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Vittorio Medioli PSDB Não
Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 39

ESP!RITO SANTO
A1oizio Santos PSOB Não
Feu Rosa PSDB Não
José Carlos Elias PTB Não
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Não
Rita Camata PMDB Não

Total Espirlto Santo: 8

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob PDT Não
Comélio Ribeiro POT Não
EberSilva POT Não
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Partid,o BlodO Voto
RIO DE JANEIRO
Eduardo Paes PiS Não
Fernando Gabeira PV Não
Francisco Silva PST PL./PST/P$L Não
lédio Rosa PMOa Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoS "SS/peDOS Não
João Mendes PMDB Não
Jorge Wilson PMDB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Luis Eduardo PDT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mattos Nascimento PST PL./PST/PSL Não
Milton Temer PT Não
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci Paiva S.Part. NãO
Paulo Baltazar PSS PSS/peDCB Não
Ronaldo Cezar Coelho FiSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPS NãO
Vivaldo Barbosa PDI Sim
Wanderley Martins por Não

Total Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO
Alberto Mourão PMDB Não

Aldo Rebelo pedoS PSS/peDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não

André Benassi PSDS Não
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
Antonio Kandir PSOS Não
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSDB Não
AryKara PPB Não
Bispo Wanderval PL pL./PSr/P$L Não
Celso Giglio PTS Não
Celso Russomanno PPB Não

Clovis Volpi PSDS Não
Corauci Sobrinho PF'L Não
Cunha Bueno PPB Não

Oe Velasco PSL PL./PSi/PSL Não

Delfim Netto PPB Não
Or. Evilásio PSB PSS/PODOS Não
Or. Hélio POT Não
Duilio Pisaneschi PiB Não

Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo POi Não
Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli I='T Não
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José Dirceu PT Não
José Genoino PT Não
José Indio PMDB Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lamartine PoseUa PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundlna PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PFL Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PMDB Não
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB Não
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Não
Wagner Salustiano PPB Não
Xico Graziano PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Murilo Domingos PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não
Welinton Fagundes PSDB Não

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Geraldo Magela PT Não
Jorge Pinheiro PMDB Não
Maria Abadia PSDB Não
Paulo Octávio PFL Não
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Ricardo Noronha PMDB Não
Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Não
Juquínha PSDB Não
lidia Quinan PSDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Wilson PT Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Vilmar Rocha PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB Não
Total Goiás; 11

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Não
Nelson Trad PTB Não
Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul; 5

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PFL Não
Alex Canziani PSDB Não
Basílio Villani PSDB Não
Chico da Princesa PSDB Não
Dilceu Sperafico PPB Não
Dr. Rosinha PT Não
Flávio Arns PSDB Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTB Não
Ivanio Guerra PFL Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Márcio Matos PT Nao
Max Rosenmann PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Nao
Nelson Meurer PPB Não
Odílio BalbinoUi PSDB Não
Oliveira Filho PPB Não
Osmar Serraglío PMDB Não
Padre Roque PT Nao
Rubens Bueno PPS Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 24

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Abstenção
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SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Fernando Coruja POT Não
Gervásio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMDB Não
Serafim Venzon PDT Não
Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Não
Alceu Collares POT Não

Caio Riela PTB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Oarcísio Perondi PMDB Não
Enio Bacci PDT Não

Fernando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Não
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Não

Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Marchezan PSDB Não
Nelson Proença PMDB Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Roberto Argenta PHDBS Não
Synval Guazzelli PMDB Não
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMDB Não

Waldomiro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul: 23
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão
retirados os Destaques Simples nºs 30, 36 e 150.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão
retiradas também as seguintes Emendas Aglutinati
vas n!!s 35, 36 e 45;

EMENDA AGLUTINATIVA NQ 35
(Regimento Interno, Art. 118, § 3º e Art. 122)

Dê-se ao § 1!2 do Art. 128 da Constituição,
constante no Art. 37 do substitutivo adotado pela
Comissão Especial, a seguinte redação:

"Art. 128 ..
§ 1Q O Ministério Público da União tem

por chefe o Procurador-Geral da República,
nomeado pelo Presidente da República den
tre cidadãos com mais de trinta e cinco anos
de idade, de notável saber jurídico e reputa
ção ilibada, após aprovação de seu nome
pela maioria absoluta dos membros do Se
nado Federal, para mandato de dois anos,
permitida uma recondução.

decorrente da fusão do § 12 do Art. 128 da CF,
constante do Art. 11 da Emenda nº 13-CE/99, com o
§ 1!! do Art. 128 da CF, constante do Art. 21 da
Emenda 31-CE/99.

Justificação

É recomendável que a escolha do procura
dor-geraI reacaia sobre jurista de renome nacional,
independentemente que pertença aos quadros da
Instituição, nos moldes do Supremo Tribunal Fede
ral pois a medida, além de dar mais transparência
ao Ministério Público, que atualmente mostra-se
hermético em relação ao controle da sociedade e
dos Poderes do Estado, evitaria partidarização de
seus membros e atenuaria o corporativismo do ór
gão.

Sala das Sessões, - Jutahy Júnior, Vi
ce-Líder do PSDB.

EMENDA AGLUTINATIVA N2 36
(Regimento Interno, Art. 118, § 32 e Art. 122)

Inclua-se § 7!! ao Art. 128 da Constituição,
constante no Art. 37 do substitutivo adotado pela
Comissão Especial, a seguinte redação:

"Art. 128 ..
§ 72 Provimento, mediante promoção,

pelo Presidente da República ou Governa
dor de Estado, dos membros do Ministério
Público, alternadamente, por antigüidade e
merecimento.

decorrente da fusão do § 62 do Art. 128 da CF
constante do Art. 11 Emenda nl! 13-CE/99, com o
Art. 56 do Substitutivo da Comissão Especial.

Justificação

Assim como o Poder Judiciário, o Ministério
Público tem assegurada autonomia funcional e ad·
ministrativa (art. 127, § 2!! da CF) e seus membros
têm assegurada independência funcional, vitalicie
dade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio.
Não obstante, observa-se no Ministério Público, ao
contrário do Poder Judiciário, um grande distancia
mento dos demais Poderes, o que compromete na
prática a harmonia que deve reinar entre eles. Hoje
em dia o Ministério Público tem a aparência de uma
ilha isolada no oceano e indevassável.

Não se justifica um isolamento como este, que
não ocorre em relação ao Poder ''técnico" do Estado
(Judiciário). A promoção pelo Presidente da Repúbli
ca, a partir de listas elaboradas pelo Ministério Públi
co, não atrita com qualquer princípio constitucional e
serve para tornar o Ministério Público menos afasta-
do do controle dos demais órgãos do Estado, já que
a todos controla mas não é controlado por ninguém.

Sala das Sessões, - Jutahy Júnior, Vi
ce-Líder do PSDB.

EMENDA AGLUTINATIVA Nll45

Dê-se ao inciso I do art. 93 e ao § 32 do art. 129
da Constituição Federal, na redação dada pelos arts.
72 e 38 do substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial, a seguinte redação:

'IArt. 93. i .

I - ingresso na carreira, do Bacharel
em Direito, cujo cargo inicial será o de juiz
substituto, com comprovado exercício efeti
vo de, no mínimo, três anos de atividade ju
rídica, mediante concurso público de provas
e títulos, com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil em todas as suas fa
ses, obedecendo-se, nas nomeações, à or
dem de classificação; (NR)

Art. 129 .
§ 3!! O ingresso na carreira, do Bacha

rel em Direito, fa-se-á mediante concurso
público de provas e títulos, assegurada a
participação da Ordem dos Advogados do
Brasil em sua realização, com comprovado
exercício efetivo de, no mínimo, três anos
de atividade jurídica, observando-se, nas
nomeações, a ordem de classificação. (NR)"
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Justificação

A presente emenda visa fixar na Constituição cri
térios que assegurem ter o candidato a juiz ou promo
tor a experiência para o desempenho das relevantes
funções de magistrado e membro do Ministério Públi
co. A redação proposta estabelece a prática de ativida
de jurídica por, no mínimo, três anos como condição'
para o acesso às referidas carreiras, garantindo assim
ao futuro juiz e ao fututo promotor a vivência necessá
ria à boa atuação desses agentes estatais. Neste sen
tido, então, a proposição por nós apresentada.

Sala das Sessões, de de 2000. - Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica adi
ada "de ofrcio" a continuação da votação, em 1Q turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nQ 96/92.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica adia
da "de ofício" a continuação da votação, em 1Q turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nQ 96/92.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de proposições
Os Srs. Deputados que tenham proposições a

apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

REGINALDO GERMANO - Indicação ao Poder
Executivo de destinação de 3QOA> dos cargos em comis
são para pessoas de raça negra ou afro-descendentes.

FERNANDO FERRO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Educação sobre destina
ção de recursos do Fundef no âmbito do Estado de
Pernambuco, assim como acerca de possíveis irre
gularidades em sua aplicação.

LAMARTINE POSELLA - Projeto de lei que
dispõe sobre o monitoramento e a supervisão das
entidades responsáveis por idosos carentes e pelo
bem-estar de seus assistidos.

Projeto de lei que acrescenta a alínea i, ao inciso
11, do art. 10, da Lei nQ 8.842, de 1994, criando a assis
tência médico-odontológica gratuita à pessoa idosa.

Projeto de lei que altera a alínea b, do inciso
VII, do art. 10, da Lei nQ 8.842, de 1994.

Projeto de lei que dispõe sobre o direito de
precedência de atendimento aos idosos, aos porta
dores de deficiência e às gestantes.

Projeto de lei que altera o art. 20, da Lei n9

8.742, de 1993, que dispõe sobre a Organização da
Assistência Social e dá outras providências.

Projeto de lei que acrescenta a alínea c, ao in
ciso 11, do art. 10, da Lei nQ 8.842, de 1994.

Projeto de lei que dispõe sobre a criação do progra
ma de vacinação antipneurnoc6cica em todos os centros
de saúde, para atenderaos idosos com mais de 60 anos.

Projeto de lei que altera a alínea h, inciso 11, do
art. 10, da Lei nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre a
política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional
do Idoso e dá outras providências.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do
Trabalho e Emprego a respeito das providências ad
ministrativas tomadas para garantir a participação do
idoso no mercado de trabalho.

MARÇAL FILHO - Projeto de lei que altera o art. 3ll
da Lei nQ 7.998, de 1990, afim de estendero benefício do
Seguro-Desemprego ao trabalhador temporário.

CUNHA BUENO - Indicação ao Poder Executi
vo de adoção de providências para que "chame para
consultas" o Embaixador Plenipotenciário brasileiro na
Áustria, bem como que emita comunicado enérgico
reafirmando a posição do Governo do Brasil de defen
sor das liberdades fundamentais de todos.

NILMÁRIO MIRANDA E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que estabelece disposição
sobre o Tribunal Penal Internacional.

JOSÉ PIMENTEL - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados de realização de ses
são solene, dia 10 de agosto, em comemoração do 722
aniversário de criação da Polícia Rodoviária Federal.

JOÃO CALDAS - Requerimento ao Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados de apensação do
Projeto de Resolução nQ 57, de 1999, ao Projeto de
Resolução nQ 63, de 2000.

DUILlO PISANESCHI - Projeto de lei que insti
tui o Dia da Televisão.

CLEMENTINO COELHO - Projeto de lei que
acrescentaoart. 14-Aà Lei nQ 9.433, de 1997, que institui
a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regu
lamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e
altera o art. 1Q da Lei nQ 8.001, de 1990, que modificou a
Lei nQ7.990, de 1989".

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Integração Nacional sobre o Estudo Prévio de Impac
to Ambiental do Projeto de Transposição das Aguas
do Rio São Francisco.

AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre
processos de sindicância abertos no Ibama.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07611

Alceste Almeida
Elton Rohnelt

JOVAIR ARANTES - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Justiça sobre destinação dos
recursos referidos no art. 320 na Lei nº 9.503, de
1997, (Código de Trânsito Brasileiro); não-pagamento
de gratificação aos Policiais Rodoviários Federais; uso
e destinação dos helicópteros inseridos no patrimô
nio/público sob administração da Polícia Rodoviária
Federal durante os cinco últimos exercícios.

CELCITA PINHEIRO - Projeto de lei que deno
mina Viaduto Luiz Philippe Pereira Leite o viaduto lo
calizado no quilômetro 404 da rodovia BR-364/163, no
entroncamento com a rodovia MT-407, Rodovia dos
Imigrantes, no Município de Cuiabá-MT.

PEDRO WILSON - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de realização de
sessão solene, dia 12 de abril de 2000, em homena
gem "aos 500 anos de resistência indígena, negra e
popular no contexto das comemorações do V Cen
tenário do Descobrimento do Brasil.

URSICINO QUEIROZ - Projeto de lei que alte
ra a Lei nQ 9.503, de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, de forma a prever a realização
periódica de exames de alcoolemia em condutores,
na forma que especifica, e dá outras providências.

VALDIR GANZER - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito da desti
nação das mercadorias apreendidas pela Receita Fe
deral, declaradas perdidas, abandonadas ou que con
figuram dano ao Erário, no período 1994 até 2000.

WAGNER SALUSTIANO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia so
bre informações fornecidas pela Petrobras.

LUIZ CARLOS HAULY - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de realização de ses
são solene, dia 23 de fevereiro de 2000, em comemora
ção dos 95 anos de atividades do Rotary Internacional.

BISPO RODRIGUES - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Fazenda a respeito de emprésti
mos destinados a grandes empresas brasileiras.

SEVERINO CAVALCANTI E OUTROS - Requeri
mento ao Sr. Presidente da Cârnara dos Deputados para
realização de sessão solene em homenagem à Sudene
pela passagem cios quarenta anos da sua criação.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abaste
cimento sobre fechamento das fronteiras para exporta
ção de cames bovinas no Estado do Rio de Janeiro.

Projeto de lei que dispõe sobre cobrança de taxa
de inscrição para exame vestibular em faculdades e
universidades estaduais e municipais da rede pública.

Projeto de lei que autoriza deficientes visuais a
adentrar-se em recintos públicos e privados de uso
coletivo, acompanhados de cães-guias adestrados.

RITA CAMATA -Indicação ao Sr. Ministro das
Comunicações de adoção de providências para que
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ECT emita selo comemorativo dos dez anos da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida como
Estatuto da Criança e do Adolescente.

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
informações ao Sr. Secretário de Estado do Desen
volvimento Urbano da Presidência da República so
bre recursos federais recebidos pela Companhia de
Saneamento do Amazonas - COSAMA e sua desti
nação, no exercício de 1998 e 1999.

ELCIONE BARBALHO - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio a respeito das notícias veiculadas na mídia
sobre os incentivos que o Govemo Federal dará a em
barcações chilenas para a pesca na costa brasileira.

FREIRE JÚNIOR E OUTROS - Proposta de
emenda a Constituição que altera dispositivos da
Constituição Federal.

AGNELO QUEIROZ - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre os patro.
cínios concedidos pela Petrobras ao esporte brasiliense.

PEDRO VALADARES - Requerimento ao Sr. Pre
sidente da Câmara dos Deputados de apensação ao
Projeto de Lei nº 121, de 1999, o Projeto de Lei nº 2.1~
(CO) - PLS 00073, de 1999, na origem, por tratar-se de
matéria idêntica e já apreciada pelo Senado Federal.

MARCUS VICENTE - Indicação ao Sr. Presi
dente da República de adoção de providências com
o fim de alterar a redação do art. 1º da Medida Pro
visória nº 2.009-1, de 13 de janeiro de 2000.

ARY KARA _. Projeto de lei que concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados aos veícu
los adquiridos para Centros de Formação de Conduto
res.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Partido Bloco
RORAIMA

PMOB
PFL
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Francisco Rodrigues PFL PIAUr
Present.s de Roraima: 3 Átila Lira PSDB

AMAPÁ Gessivaldo Isaias PMDB

Badu Picanço PSDB Paes Landim PFL

Evando Milhomen PSB PSB/PCdoB Presentes do Piauí: 3

Fátima Pelaes PSDB RIO GRANDE DO NORTE
Jurandil Juarez PMDB Ana Catarina PMDB

Sérgio Barcellos PFL Betinho Rosado PFL

Presentes do Amapá: 5 Iberê Ferreira PPB

PARÁ Lavoisier Maia PFL

Babá PT Ney Lopes PFL

Gerson Peres PPB Presentes do Rio Grande do Norte: 5

José Priante PMOB PARAíBA

Josué Bengtson PTB Inaldo Leitão PSDB

Nicias Ribeiro PSDB Ricardo Rique PSDB

Raimundo Santos PFL Wilson Braga PFL

Zenaldo Coutinho PSDB Presentes da Paraíba: 3

P.....ntea do Pará: 7 PERNAMBUCO

AMAZONAS Antônio Geraldo PFL

Arthur Virgrlio PSDB Armando Monteiro PMDB

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCdoB Djalma Paes PSB PSB/PCdoB

Preeentes do Amazonas: 2 Inocêncio Oliveira PFL

RONDONIA João Colaço PMDB

Expedito Júnior PFL José Múcio Monteiro PFL

Oscar Andrade PFL Osvaldo Coelho PFL

Sérgio Carvalho PSDB Pedro Eugênio PPS

P.....ntes de Rondônia: 3 Ricardo Fiuza PFL

TOCANTINS Presentes de Pernambuco: 9

Pastor Amarildo PPB ALAGOAS

Paulo Mourão PSDB Albérico Cordeiro PTB

Presentes do Tocantins: 2 Augusto Farias PPB

MARANHÃO Presentes de Alagoas: 2

Albérico Filho PMDB SERGIPE

Eliseu Moura PPB Adelson Ribeiro PSC

João Castelo PSDB José Teles PSDB

Nice Lobão PFL Marcelo Déda PT

Paulo Marinho PFL Presentes de Sergipe: 3

Roberto Rocha PSDB BAHIA

Presentes do MaranhAo: 6 Aroldo Cedraz PFL

CEARÁ
Eujácio Simões PL PUPST/PSL
Gerson Gabrielli PFL

Adolfo Marinho PSDB Jairo Azi PFL
Anfbal Gomes PMDB Jairo Carneiro PFL
Eunfcio Oliveira PMDB Jaques Wagner PT
José Pimentel PT Jonival Lucas Júnior PPB
Rommel Feij6 PSDB Jorge Khoury PFL
Sérgio Novais PSB PSB/PCdoB José Lourenço PFL

Presentes do ceará: 6 José Ronaldo PFL
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PFL
PFL
PT
PFL
PFL
PT

Luiz Moreira
Manoel Castro
Nelson Pellegrino
Roland Lavigne
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 16

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOB
Bonifácio de Andrada PSOB
Cabo Júlio PL
Carlos Melles PFL
Oanilo de Castro PSOB
Eliseu Resende PFL
Fernando Oiniz PMOB
Glycon Terra Pinto PMOB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMOB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMOB
Olimpio Pires POT
Rafael Guerra PSOB
Romeu Queiroz PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Vittorio Medioli PSOB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 20

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSOB
José Carlos Elias PTB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PSOB
Rita Camata PMOB
Presentes do Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO
Almerinda de Carvalho PFL
Ayrton Xerês PPS
Jandira Feghali PCdoB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo POT
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Paulo Baltazar PSB
Rodrigo Maia PTB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

Vivaldo Barbosa POT
Presentes do Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB
Aldo Rebelo PCdoB
Angela Guadagnin PT
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSOB
Ary Kara PPB
Celso Russomanno PPB
Clovis volpi PSDB
Or. Evilásio PSB
Or. Hélio POT
Eduardo Jorge PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Machado PT
José Roberto Batochio POT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcos Cintra PL
Moreira Rodolfo PMOB
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PMOB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSOB
Silvio Torres PSDB
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: 33

MATO GROSSO

Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Presentes de Mato Grosso:4

DISTRITO FEDERAL
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMOB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

PUPST/PSL
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PLlPST/PSL

ACRE
PPS
PSDB

PARÁ
PFL

CEARÁ
PSDB

Total de Ausente: 1

Lino Rossi
Total de Ausente: 1

MATO GROSSO DO SUL
Ben~Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 2

PARANÁ
PFL

Deusdeth Pantoja
Total de Ausente: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encer~

ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
amanhã, quinta~feira, dia 10, às 9 horas. Convoca,
também, Sessão Ordinária para às 14 horas, com
as seguintes Ordens do Dia.

Márcio Bittar
Sérgio Barros
Total de Ausentes: 2

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB
Total de Ausente: 1

Luciano Pizzatto
Total de Ausente: 1

RIO GRANDE DO SUL
PT
PL

Adão Pretto
Paulo José Gouvêa
Total de ausentes: 2

Chiquinho Feitosa
Total de Ausente: 1

PERNAMBUCO
Joaquim Francisco PFL
Total de Ausente: 1

MINAS GERAIS
PFLLael Varella

Total de Ausente:1
RIO DE JANEIRO

Antono Carlos Biscaia PT
Eurico Miranda PPB
Fernando Gonçalves PTB
Total de Ausentes: 3

SÃO PAULO
João Herrmann Neto PPS
José de Abreu PTN
Total de Ausentes: 2

MATO GROSSO
PSDB

Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 5

GOIÁS
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
João Pizzolatti PPB
José carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Presentes de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Darcisio Perondi PMDB
Fernando Marroni PT
Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Marcos Rolim PT
Pompeo de Mattos PDT
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA

Luis Barbosa PFL

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier
Pedro Cendo
Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL
Marisa Serano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Presente do Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Alex Canziani PSDB
Basilio Villani PSDB
Dr. Rozinha PT
Hermes Parcianello PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Oliveira Filho PPB
Padre Roque PT
Presentes do Paraná: 10
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RITO ESPECIAL
(Amgo 191, I, clc art. 202 do Regimento Intemo)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 96-B, DE 1992
(DO SR. Hr:UO BICUDO)

Continuação da votação, em primeiro tumo, da Proposta de Emenda à ConstitUição nO 96-A, de 1992,
que Introduz modificações na estrutura do Poder Judicláno; tendo pareceres da Comissão de ConstitUição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade (Relator: Sr. LuIZ Carlos Santos); e da Cormssão Especial, pela
aprovação, com substitutivo, desta e das Propostas de Emenda à Consbtulção nas 112-Al95, 50D-Al97 e 368
Al96, apensadas; pela admissibilidade de todas as emendas apresentadas na Comissão e, no ménto, pela
aprovação das de nOs 1/95, 2195 e 4/95 (apresentadas na legislatura antenor) e das de nOs 1, 2, 3, 5, 7, 8,9,
10,11,12,13,14, 15,16,18,19,20,21,24,26,27,28,29,31,33,35,36,37, 39, 40, 42, 43, 44 e 45; pela
rejeição das Propostas de Emenda à Consbtuição nOs 127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das emendas nOs
3/95 (apresentada na legislatura anterior) e 4, 6,17,22,23,25,30,32,34,38 e 41, nos termos do parecer da
Relatora, que apresentou complementação e reformulação parCial de voto. Apresentaram votos em separado
o Deputado AntOnio Carlos Blscaia e, em conjunto, os Deputados Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pires,
Nelson Pellegnno, AntOniO Carlos Biscaia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre Roque. Foram aprovados os
destaques de nas 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42, 33, 293, 27, 88. 238, 187, 67, 32, 149, 73 e os
destaques dos relatónos parCiais dos Deputados LuIZ AntOnio Fleury e Renato Vianna; rejeitados os de nOs
297,291,251,23,220,82,155,50,292,295,233,256,283,221,171,184,286,25,216,219, 162,200,218.
240, 201, 274, 217, 248, 101 e os destaques dos relalónos parciaiS dos Deputados José Roberto Batochio e
Ibrahim Abi-Ackel; e prejudicados os de nOs 156, 38, 40, 241, 71, 83, 37. 86, 154, 13, 134, 112,208,24,280
.212,213,211,113,210,34,78,111 e 59 (Relatora: Se" Zulaiê Cobra).
Tendo apensada as PECs nOs 112-A/95, 127-A/9S, 21S-A/95, SOD-A/97, 368-A/96.

O~DEMDODIA

(ÀS 16 HORAS)

TRABALHO DE COMiSSÕES
AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1 PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS;
(art. 216, § 1°)

N0 58/99 (ALDO REBELO)- Altera a redação dos
incisos 1/ e 111 do art. 251 do Regimento Interno.
OECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 14-02-00

Quinta-feira 10 07615

A1oizio Santos (PSDS)
Antônio Geraldo (PFL)
Antônio Jorge (PTB)
Armando Abílio (PMD8)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Betinho Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar BandeIra (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)

O..rci Coelho (PFL)
Djalma Paes (PSS)
Edmar Moreira (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias (PMDB)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)

Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Herrulano Anghinetli (PPB)
Iberê Ferreira (PPS)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (pSn
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Déda (PT)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (8: PART.)
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário_N~ro.!'1.onte (PSDB)

Mauro Benevides (PMOB)
Neiva Moreira (PDn
Nelson Marquezelli (PTB)

Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Phliemon Rodrrgues (PMDB)
Pinheiro LandIm (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regls Cavalcante (PPS)
Robéno AraújO (PL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Saulo Pedrosa (PSD8)
SérgiO Guerra (PSDB)
Sérgio NovaiS (PSS)
Teima de Souza (PT)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
Welllngton Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)

Secretário(a): Mana de Fátima Moreira
Local: Servo Comssões Especiais, Anexo 11, Sala
165-8
Telefones: 318-7060
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I .. COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ECONOMIA,, ,
INDUSTRIA ECOMERCIO

Local: Plenário 5, Anexo 11
Horário: 9h

PAUTA 1/2000

A - Proposiç60 sujeitas .. apJ'8Cia;lo pelo
Plenário da Cua:

URGINCIA

PROJETO DE LEI N.Q 4.257-Al1998 - do Poder
executivo (MSC n· 33W8) ~ que "alttra a L.4tl n· 6.305,
de 15 de dezembro de 1975, que 1nlti1ul a clauiticaçio
de produtOtõ vegetais, subprodl.llol • l'IMlídUOtl d. valor
econômico, e dá outras pl'OVldêncil,".
RELATOR; Deputado CARUTO MERSS
PARECER: pendente de pal1lCl4lr

PROJETO DE LEI N.' 2.32912000 - do Poder Execlltlvo
(MSC nll 107120(0) - que "di$pÕe eobre o .ittema de
armazenagem dOI produtos ."J'OPIO~".
RELATOR; Deputado GEAALOO SIMOES
PARECER: favorável. com emendes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.· 391/2000
- da Comissão de Relações ~.rio,," • df Oefesa
Nacional (MSC n~ 1(95199) • que 'aprova o texto do
Quinto Protocolo ao Acordo Geral para Comércio de
Serviços. da OrganiZlção Mundial do Com'relo (OMC),
conclufdo em Genebra, em 21 de fevtreiro de 1995".
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAt;O
PARECER: favorável

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' S9612000
da Comissão de ReIa9ões EQ~ • de Oefesa
Nacional (MSC n' 652/97) • Clut 'apl'OVl I') tl!Ixto do
Acordo sobre Promoção e P~o FllOi~ de
Investimentos, celebrado ent... o Gclvtlmo M JlIap(lbliQa
Federativa do eul la o Govemo da Flepóblica
Francesa. em Paris, em 21 cMt maJ;() d' 1.-.
RELATOR: Deputado JOÃO FASSAAEU..A
PARECER: pendente de pareeer

PROJETO DE DEORETO LEGISt,ATIVO N' SMI2000 
da Comiulo de R~ exteriores • de Dehtaa
Nacional (MSC oi 75S1t8) • ClUI "apl'QYl o texto do
Acordo sobre Pt'l:lI'I1QÇio e p~ RMi~ de
lnvelltlmentoe. 0Ilebrad0 II'It1'I O Gowmo di ~\lcla
Federativa do Bl'BIil e o Govemo da~ Federal
da A*nanha. em Bonn, em 21 de attttmcm eM 1116".
AELATOR: Deputado JOÃO FASSAREI..LA
PARECER: pendente de pclrteer

11 .. COMISSÕES TEMPORARIAS

GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO
Loeel: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10h

Elaboração do Roteiro dos Trabalhos.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

CPI - MEDICAMENTOS

Local: Plenário 7, Anexo 11
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVIDADO:
. Dr. Rubem de Ak:ãntara Bonfim, Presidente da

Sociedade Brasileira de Vigilincia de
Medicatmtntos - SOBRAVIME.

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOSPÚBUCOSE

FISCALIZAÇÃO
Local: Plenério 02, Anexo 11
Hcrário: 10 h

PAUTA

A • Verblçio dos Destaques Apresen1ados
à:·

Áru Temática VI/l - Previdência e Assistência Sc:leial
RE.LATOR SETORIAL : Senador WELLINGTON
ROBERTO

Área Temática IX - Integração Nacional. Meio Ambiente.
Desporto e Turismo •
RELATOR SETORIAL: Deputado JOSE LOURENço

B - Infcio da discussão do Relatório
Setorial referente à:

Área Temática V - Infra-Estrutura
RElATOR SETORIAL: Deputado JOSÉ PRIANTE

Ároa Temática VII - Saúde
RELATOR SETORIAL: Deputado PEDRO HENRY



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve, nos termos do artigo 33, item VIII, da
Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, declarar, a
partir de 12 de fevereiro de 1999, a vacância do cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo ... atri·
buição Agente de Segurança Legislativa, Padrão 27,
ocupado pelo servidor FERNANDO CESAR COSTA,
em virtude de sua posse em cargo inacumulável.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1$1, item I, alí·
nea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 199Q,
resolve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da
Lei n!l 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLÁUOIA
RITA SPESSATrO, ponto nº 10.300, do cargo de
Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, ali..
nea 8, do Ato da Mesa nSl 205, de 28 de junho de 1990,
resolve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da
Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CLÓVI$
HUGUENEY NETO, ponto nQ 11.994, do cargo de
Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que' exerce 110
Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente

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

Resolve,
em aditamento ao Ato da Presidência, datado de

2·2·00, que constitui Grupo de Trabalho destinado a tra
tar da transposição de águas do rio São Francisco e re
vitalização do seu curso, bem como apresentar propos
tas ao orçamento que viabilizem estas ações, incluir os
Senhores Deputados Ricardo Rique, PSDB/PB, Eduar·
do Jorge, PT/SP, Pedro Eugenio, PPS/PE, João Leão,
PSDBIBA e Félix Mendonça, PTBIBA.

Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2000. - Michel Temer

- Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1!l, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de

Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 0761 'ri

ATO DA PRESIDÊNCIA 1990, resolve, nos termos do artigo 33, item VIII, d~
Lei nSl 8.112, de 11 de dezembro de 1990, declarar, la
partir de 1$I de fevereiro de 1999, a vacância do cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atrj~

buição Agente de Segurança Legislativa, Padrão 27,
ocupado pelo servidor ERICO VINICIUS MENDES,
em virtude de sua posse em cargo inacumulável.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente

ATOS DO PRESIDENTE

Apostila

Tendo em vista o que consta do Processo n9

14.366, de 1998, DAGMAR TELLES COSTA CHUAIRI
passa a ser considerada aposentada no cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, com os proventos
acrescido das vantagens previstas no artigo 411 da Re·
solução nll 70, de 24 de novembro de 1994, e o artigo
1!l, § 1!l, da citada Resolução nll 70, combinado com o
artigo 15, §§ 1!l e 22 da Lei nll 9.527, de 10 de dezem·
bro de 1997, a partir de 3 de junho de 1998.

Diretoria Administrativa, 9 de fevereiro de 2000.
- José Wilson Barbosa Júnior - Diretor Administra
tivo.

Apostila

Tendo em vista o que consta dos Processos nl!
2.138, de 1995, EUSTÁQUIO ROBERTO DOS
PASSOS passa a serconsiderado aposentado no cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui·
ção Agente de Transporte Legislativo, Padrão 30, com
os proventos acrescidos das vantagens previstas nos
artigos 1li, § 1$1, e 42 da Resolução nll 70, de 24 de no
vembro de 1974, a partir de 111 de julho de 1994.

Diretoria Administrativa, 9 de fevereiro de 2000.
... José Wilson Barbosa Júnior - Diretor Administra
tivo.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
~ 990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARI TOSTES SEGALL RAMOS, ponto nSl 11.923,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Uder do Parti
do Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n1l 205, de 28 de junho de 1990,
re~olve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da
Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA
OCEANO SILVA ALVES, ponto nll 12.198, do cargo de
Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Uder do Partido Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990,
Resolve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da
Lei nR 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LACYR
DIAS ANDRADE FILHO, ponto nll 11.843, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15 do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Primeiro-Secretário.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 111, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990,
Resolve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da
Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAÇAO
TADANO, ponto nll 12.210, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Uder do Partido Trabalhista Brasileira.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no aUnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I, ~990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de Item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990
~990. Resolve exonerar, de acordo com o artigo 35, MARIA ELIANE AYMONE PADILHA, ponto n~
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990 13.507, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
ILlANE ANTÔNIA STORNI MANDELLI, ponto n~ Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma-
11.921, do cargo de Assessor Técnico Adjunto D, ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Presi-
CNE-14 do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu- dente, a partir de 31 de janeiro do corrente ano.
tados, que exerce no Gabinete do Uder do Partido Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
Trabalhista Brasileiro. - Michel Temer, Presidente.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1l1, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990.
Resolve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da
Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCOS
DE FREITAS MATTOS, ponto nll 13.336, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto-D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Uder do Partido Liberal.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1ll, item I,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de 1990, re
solve exonerar, de acordo com o artigo 35, item I, da Lei
nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO
AFONSO MENDES KARL, ponto nSl 13.439, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Bra
sileiro, a partir de 4 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 3S,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ROSANA DA SILVA FERREIRA, ponto n2 12881, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15 do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exerce no Gabinete do Primei
ro-Secretário.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- 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 n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ANTONIO LUIZ RAMALHO CAMPOS, ocupante de
cargo de Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Médico, Padrão 45, ponto nº 2417, da
função comissionada de Chefe da Seção de Emer
gência, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Coordenação de Enfer
magem, do Departamento Médico, a partir de 1º de
fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
GUSTAVO DE ARANTES PEREIRA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Médico Padrão 45, ponto n2 2421 , da fun
ção comissionada de Chefe da Seção de Clínica Mé
dica, FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia na Coordenação Médica, do
Departamento Médico, a partir de 12 de fevereiro do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
VIVIANE DE PAULA E SILVA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Taquígrafo Legislativo Padrão 40, ponto n2 S840,
da função comissionada de Chefe da Seção de Ta
quigrafia FC-OS, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exercia na Coordenação de Re
gistro Taquigráfico de Debates, do Departamento de
Taquigrafia, Revisão e Redação, a partir de 12 de fe
vereiro do corrente ano.

âmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 26 de janeiro
de 2000, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 27 subseqüente, que nomeou SIMONE
MACHADO DA SILVEIRA FRÓES FIALHO para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, CLÁUDIA RITA
SPESSATTO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, nos termos da
lotação fixada pelo artigo 12 do Ato da Mesa nº 8, de 8
de abril de 1991, combinado com o parágrafo único
do artigo 1º do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- 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 n2 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
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11, da Lei n2 8.112, citada, GLÁUCIO COSTA
SERENO para exercer, no Gabinete do Uder do Par
tido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 29 ,

do Ato da Mesa n9 2, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.

- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei n2 8.112, citada, GUIDO FABIANO ALVES
COSTA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 2,Q do Ato
da Mesa nQ 74, de 29 de abril de 1988, combinado
com o parágrafo único do artigo 12 do Ato da Mesa n2

1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 99 , item
11, da Lei n2 8.112, citada, ISAIAS SANTIAGO DA
SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 32 do Ato da Mesa n2 15, de
26 de maio de 1987, combinado com o parágrafo úni
co do artigo 1Q do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro
de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
li, da Lei n2 8.112, citada, IVONE MARIA VILlANI DO
NASCIMENTO para exercer, no Gabinete do Primei-

ro-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-1S, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformado pejo artigo 32

do Ato da Mesa nl! 1S, de 26 de maio de 1987, combi
nado com o parágrafo único do artigo 12 do Ato da
Mesa n9 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- 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 n9 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei n2 8.112, citada, JOCILEIDE PEREIRA
STELMANN para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 29 do Ato da Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- 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 n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9Q

, item
11, da Lei n9 8.112, citada, JORGE ALBERTO B. DA
SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 32 do Ato da Mesa n2 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o parágrafo único do artigo 1SI

do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.

- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nSl 20S, de 28 de junho de
1990, e o artigo 611 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 911, item
11, da Lei n2 8.112, citada, Lufs GUSTAVO MARINHO
GOMES para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do Social Trabalhista, cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma-
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ra dos Deputados, criado pelo artigo 2º do Ato da
Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei n!! 8.112, citada, MÁRCIO MARTINS
HOLANDA para exercer, no Gabinete do Primei
ro-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 12 do Ato
da mesa, n2 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, é o artigo 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do arti~o 9º, item
11, da Lei nQ 8.112, citada, MARCUS TULlO DOS
SANTOS para exercer, no Gabinete do Líder do Part;
do Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo artigo 2º do Ato da
Mesa nº 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara do Deputados, no uso
da atribuições que lhe confere o artigo 12, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MARIANA REGIS JANSEN
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Traba
lhista Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto
D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, nos termos da lotação fixada pelo artigo
1º do Ato da Mesa n!! 8, de 8 de abril de 1991 , combi
nado com o parágrafo único do artigo 12 do Ato da
Mesa nQ 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Q da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9Q

, item
11, da Lei n!! 8.112, citada, MARIA TERESINHA DE
MIRANDA FARIA para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido Social Trabalhista, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2º do Ato
da Mesa n!! 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- 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 nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n!! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nQ 8.'112, citada, MARI TOSTES SEGALL
RAMOS para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assessor Técni
co Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, citado pelo artigo 1Q do Ato da
Mesa nº 8, de 29 de março de 1995, combinado com
o parágrafo único do artigo 1ºdo Ato da Mesa nº 1, de
24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- 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 n!! 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nQ8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92, item
11, da Lei n2 8.112, citada, VALDÊNIA COSTA
GUIMARÃES para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo arti
go 22 do Ato da Mesa n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- 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 nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução n2 21, de 4 de novembro de 1992,
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DIONE MARIA DE RESENDE COUTINHO, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla
tivo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Padrão 39,
ponto nº 5874, para exercer, a partir de 1º de fevereiro
do corrente ano, na Coordenação de Registro Taqui
gráfico de Debates, do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação, a função comissionada de Chefe
da Seção de Taquigrafia, FC-05, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 39 do Ato da Mesa nll 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o artigo 55 da Resolução n!l21,
de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de junho de 1990, re
solve designarpor acesso, na forma do artigo 13 da Re
solução nll 21, de 4 de novembro de 1992, GUSTAVO
DE ARANTES PEREIRA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Mé
dico, Padrão 45, ponto nll 2421, para exercer, a partir de
1º de fevereiro do corrente ano, na Coordenação de
Enfermagem, do Departamento Médico, a função c0
missionada de Chefe da Seção de Emergência, Fe-G5,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformada pelo artigo 311 do Ato da Mesa nSl 15, de 26
de maio de 1997, combinado com o artigo 55 da Reso
lução nll 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa n1l 205, de 28 de junho de 1990,
resolve designar por acesso, na forma do artigo 13 da
Resolução nll 21 , de 4 de novembro de 1992, RUBENS
MARCELO SOUZA LEITE, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Médico, Padrão 38, ponto nSl 6050, para exercer, a par
tir de 1li de fevereiro do corrente ano, na Coordenação
Médica, do Departamento Médico, a função comissio
nada de Chefe da Seção de Clínica Médica, FC-05, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formada pelo artigo 311 do Ato da Mesa nll 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o artigo 55 da Resolu
ção nll 21, de 4 de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, eo artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar ALVARO ACHCAR
JÚNIOR, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Médico, Padrão
37, ponto nll 6133, 12 substitutivo do Chefe da Seção
de Urgências Médicas, FC-05, na Coordenação Mé
dica, do Departamento Médico, em seus impedimen
tos eventuais, a partir de 2 de fevereiro do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1li, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 611 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar LUIZ ALBERTO CARMO,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis
ta Legislativo - atribuição Médico, Padrão 37, ponto
nll 6262, 1g substituto do Chefe da Seção de Cardiolo
gia, FC-05, na Coordenação Médica, do Departa
mento Médico, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 2 de fevereiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 9 de fevereiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.674, DE 2000

(Do Sr. Bispo Wanderval)

Requer, ao Sr. Ministro de Minas e
Energia, Informações sobre os fatos
ocorridos recentemente no que se refere
ao vazamento de óleo na Bafa de Guana·
bara, por parte da Petrobrás S.A••

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 116, inciso 11, b e c do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ve
nho, com base nas informações prestadas pelos mei
os de comunicação nos últimos dias, ao se referir ao
Superintendente de Meio Ambiente, Qualidade e Se
gurança Ambiental, o Engenheiro Dr. José Carlos Ro
drigues Moreira, funcionário da empresa estatal
PETROBRAS S.A., como pessoa não qualificada
para o cargo, segundo seu depoimento em inquérito
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aberto na Pai feia Federal no Rio de Janeiro - RJ. Di
ante do que aqui apresento, solicito informar o se
guinte:

1) Quais os critérios que nortearam a
Indicação do Sr. José Carlos Rodrigues Mo
reira para o cargo de Superintendente de
Meio Ambiente, Qualidade e Segurança
Ambiental, na Refinaria de Petróleo de Du
que de Caxias?

2) Quais os critérios que norteiam a in
dicação para os diversos cargo de Diretor e
de chefia, na Petrobras S.A.?

3) Que seja apresentado os Curricu
lum Vitae, detalhando experiência funcio
nai, se houver, dos atuais Diretores lotados
na sede da Petrobras S.A. e superintenden
tes lotados na Refinaria de Petróleo de Du
que de Caxias - REDUC, no Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 3 de janeiro de 2000. - Bis
po Wanderval, Deputado Federal - PL - SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9-2·00. - Deputado Herácli
to Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-2-00. - Deputado Heráclito For

tes, 1º-Vice-Presidente no exercfcio da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 1.675, DE 2000

(Do Sr. Giovanni Queiroz)

Solicita informação ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre os recursos
direcionados para a Fundação Getúlio
Vargas.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento ~~terno que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazen
da acerca dos recursos orçamentários da União dire
cionados para a Fundação Getúlio Vargas.

O projeto de lei orçamentária para 2000 encami
nhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional
traz, na Unidade Orçamentária 25.101 - Ministério da
Fazenda, a rubrica "Apoio Financeiro à Fundação Getúlio

Vargas Nacional" (func. progr.
04.845.0797.0556.0001) no valor de R$10.000.000,OO.

Com base nesses dados, julgamos necessário
o Poder Executivo, por meio do Ministério da Fazen
da, fornecer os seguintes esclarecimentos:

1) Qual o objetivo de a União conceder
apoio financeiro à Fundação Getúlio Var
gas?

2) Qual o montante de recursos direci
onados para aquela instituição nos últimos
dez anos? (anualmente, em números reais
e dolarizados)

3) Como foram aplicados esses recur
sos por parte da Fundação?

4) Qual o instrumento que oficializa o
repasse de recursos da União para a Fun
dação (Convênio, ajuste, acordo etc.)? Fa
vor enviar cópias dos últimos cinco instru
mentos formalizados e as respectivas pres
tações de contas.

5) Esse apoio financeiro prestado à
Fundação Getúlio Vargas prevê alguma
contrapartida, direta ou indireta, da entidade
para com a União? Quais?

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Giovanni Queiroz, PDT - PA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federa~ e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de fevereiro de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 4-2-00. - Deputado Heráclito For

tes, 1Q Vice-Presidente, no exercfcio da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.676, DE 2000

(Do Sr. Giovanni Queiroz)

Solicita informação ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda sobre os recursos
direcionados para a Associação Interna
cional de Desenvolvimento.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex", com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazen-
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da acerca dos recursos orçamentários da União dire
cionados para a Agência Internacional de Desenvolvi
mento.

O projeto de lei orçamentária para 2000 encami
nhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional
traz, na Unidade Orçamentária 25.1 01 - Ministérío da
Fazenda, a rubrica "Integralização de Cotas de Asso
ciação Internacional de Desenvolvimento - AIO - Na
cional" (func. prog. 28.212.0n1.0544.0001) no valor
de R$113.305.000,00.

Com base nesses dados, julgamos necessário
o Poder Executivo, por meio do Ministério da Fazen
da, fornecer os seguintes esclarecimentos:

1} O Brasil já é associado da AIO?
Desde quando?

2} Em caso de resposta afirmativa ao
item 1, quais as contribuições financeiras
(ou outras formas de contribuição porventu
ra realizadas) efetuadas pelo Brasil à AID
nos últimos dez anos? (em valores reais e
dolarizados)

3} O que representam esses valores,
em termos de percentual de participação do
Brasil na AIO?

4} Qual (is) o (s) órgão(s) que efetu
ou(aram) essas contribuições?

5} Quais são os critérios para fixação
dos valores de contribuição? Esses valores
são unilateralmente fixados pela AIO, de co
mum acordo entre as partes ou de livre arbí
trio do País?

6} Quais os países que contribuem
para a AIO e com que importância?

7} Quais os critérios para a aplicação
de recursos pela AIO nos diversos países?

8} Esses recursos são aplicados a fun
do perdido ou por meio de empréstimos?

9} É exigida alguma contrapartida?
10} Esse recursos são direcionados a

governos, à iniciativa privada ou à organiza
ções não governamentais?

11} Se a aplicação se der por meio de
empréstimos, quais as taxas (diretas e indi
retas) aplicadas? Para efeito de compara
ção, qual a taxa média de mercado pratica
da para ações semelhantes?

12} Quais os financiamentos concedi
dos pela AID nos útimos dez anos ao Bra
sil? (em valores reais e dolarizados)

13} Qual o volume total de recursos
aplicados pela AIO nos últimos 10 anos?

14} Quais os benefícios do Brasil em se
associar ou manter-se associado da AIO?

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Giovanni Queiroz, PDT - PA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de fevereiro de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-2-00. - Deputado Heráclito For·

tes, 12 Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.677, DE 2000

(Do Sr. Ben-Hur Ferreira)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado das Relações Exteriores acer·
ca das medidas que a representação di·
plomática brasileira nos E.U.A. vem de
senvolvendo no caso da brasileira Hilda
Rosa dos Santos.

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constituição
Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Ex' seja encami
nhado ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteri
ores os seguintes questionamentos:

1} Quais as ações que o governo bra
sileiro vem desenvolvendo no sentido de
apoiar a brasileira Hilda Rosa dos Santos,
empregada doméstica que acusa os patrões
de maus tratos físicos e de mantê-Ia como
escrava durante 20 anos?

2} Qual a representação consular que
responde pela área onde ocorreu o caso?

3} O Ministério das Relações Exterio
res, por meio de suas representações nos
E.U.A., tem conhecimento de casos seme·
Ihantes?

Justificação

Segundo notícias veiculadas pelo jornal O Glo
bo, durante 20 anos a doméstica Hilda dos Santos
trabalhou sem remuneração para o casal Bonnetti,
sem documentos, sem direito algum, sem poder sair,
relacionar-se, desenvolver suas potencialidades hu
manas. Reduzida à alienação absoluta pelo isola-
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mento e pela ignorância, Hilda sequer sabe em que
ano estamos.

Tal fato revela a necessidade e a responsabili
dade que o governo brasileiro tem no sentido de pre
servar a integridade física e moral de cidadãos brasi
leiros que vivem no exterior.

O presente requerimento visa indagar as autori
dades diplomáticas brasileiras acerca de casos como
esse, tendo em vista ser fundamental uma atuação
efetiva no sentido de proteger e resguardar cidadãos
de barbaridades como a que agora tivemos conheci
mento.

Diante de tais fatos, julgamos oportuno solicitar
ao Ministério do Estado das Relações Exteriores as
informações necessárias.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2000. 
Ben-Hur Ferreira, Deputado Federal - PTIMS.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Consti
tu ição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de fevereiro de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-2-00 - Dep. Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.678 DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicito ao Sr. Ministro de Minas e
Energia informações sobre áreas perten
centes à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco - CHESF

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, com base no art. 24, inciso XI

e XIV do Regimento Interno, que sejam solicitadas ao
Sr. Ministro de Minas e Energia informações sobre
áreas pertencentes à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco - CHESF.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2000. - De
putado Clementino Coelho.

Justificação

Na condição de representante da região do vale
do São Francisco, e preocupados com alternativas de
desenvolvimento econômico para região, gostaría
mos de obter as informações sobre áreas físicas per-

tencentes à Companhia Hidrelétrica do São Francis
co - CHESF, nos seguintes termos:

a) Qual é a extensão das áreas que
circundam as bordas dos lagos de Itaparica
e Sobradinho?

b) Do total das áreas referidas anteri
ormente, qual é o quantitativo pertencente à
Chesf?

c) Relativamente à Usina de Paulo
Afonso I, temos conhecimento que a então
Superintendência do Vale do São Francisco
- SUVALE, hoje Codevasf, teria iniciado a
sua construção. Caso essa informação seja
procedente, gostaria de saber se a Code
vasf tem alguma participação como proprie
tária da usina, bem como saber como se
procedeu a transferência ou cessão da pro
priedade desse ativo em favor da Chesf.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Clementino Coelho.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 2º da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de fevereiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-2-00. - Deputado Heráclito For

tes, Primeiro Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.679 DE 2000

(Do Sr. Clementino Coelho)

Solicita ao Sr. Ministro da Integra
ção Nacional informações sobre áreas
pertencentes à Companhia de Desenvol
vimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exl!, com base no art. 24, inciso
XI e XIV do Regimento Interno, que sejam solicita
das ao Sr. Ministro da Integração Nacional informa
ções sobre áreas pertencentes à Companhia de De
senvolvimento do Vale do São Francisco 
CODEVASF.

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2000. 
Deputado Clementino Coelho.
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Justificação
Na condição de representante da região do vale

do São Francisco, e preocupado com alternativas de
desenvolvimento econômico para região, gostaríamos
de obter as informações sobre áreas físicas perten
centes à Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - CODEVASF, nos seguintes termos:

a} Qual é a extensão das áreas perten
centes à Codevasf, que estão na jurisdição
da 31! e 61! Superintendência Regional?

b) Do total da área referida anterior
mente, qual foi a quantidade adquirida, em
termos absolutos e percentuais, mediante
processo de desapropriação e mediante ne
gócio de compra e venda?

c) Do total referido no item a, qual é total
de área de sequeiro e o total de área irrigável?

Sala das Sessões, fevereiro de 2000. - Deputa
do Clementino Coelho.

Voto
Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti

tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 9 de fevereiro de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 9-2-00. - Deputado Heráclito For

tes, 1ºVice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CGC 26 994574/0001-16

RELATaRia DA ADMINISTRAÇÃO Cumpnndo o disposto na Resolução n° 60 de 1994 apresentamos a
Prestaçáo <le Contas Analillca <!o Fundo Rotallvo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de dezembro de
1999 A Administração do Fundo prestara os esclareCimentos que se tozerem necessaroos á perfeita
compreensão das demonslrações

RECEITAS CORRENTES

Recell8 Patromonlal

Outras Receitas Correntes

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Transferenclas Orçamenlaroas

Repasse Recet>ldo

ING EXTRA ORÇAMFNTARIOS

VALORES EM CIRCULAÇÃO

Oulros v.a:ores em Clrculaç;)o

DEPOSITQS

DúpoSI:Ol:> de Diversas O(fg(:(l~

08RIG1,ÇOES EM ClflCIJLAÇÃO

R~st:)s a Pag;,r

Não Pr')(:essados a t IqUldar

Cancelaco

DISP PERIODO ANTERIOR

Conta Unlca Tesouro Nacional

Aplicações Financeiras

Out,as Disponibilidades

TOTAL DOS INGRESSOS

BALANÇO fiNANCEIRO

31 392901 54 DESPESAS CORRENTES

483969971 Aplicação Dlfela e Trans! Inlergov

26553201 83 Outras Despesas Co,rentes

1 16972593 Outras Despesas

1169725,93 DESPESAS DE CAPITAL

1 16972593 Aplic Direta e Traosf Inter')ov

1 272 335 89 lI1)iest;menIOs

001 DISP EXTRA-ORÇAMENt

O 01 Valores em Clfculaçflo

12771 V,)lores em Transito Hcall/av"'s

127 71 O(J'fO~ Valores p.m Clfculaç{j()

1 272208 17 Ot>poSIIOS

1 272 208 1'7 Deposltos de Olwrs:Js O"'JE:IlS

968 7'1697 ODRIGAÇÓES EM CIHCULAÇÃO

303 '16120 frestd'!, a Pagar mio Proc Inscrlç<Jo

19996 6<16 61 Ajustes de Dlfeltos e Obrigações

792 425 44 AJ<Jsles de Obrigações

1919915251 Ajustes FInanceiros a Debito

506866 Incorporação de PassIvos

DISP PERíODO SEGUINTE

Conta Úmca Tesouro NaCional

Aplicações Fmancelras

Outras D,spomb,lidades

53 B31 609,97 TOTAL DOS DISPÊNDIOS

PU@L1lJ~SE

) ,{~&-
ADELMA SILVEIRA SABINO

DIretor-Gerai

9450 200 14

9460200 14

9460200 14

9460200 14

1857600

1857600

185,600

20044983 j;
4813930

011113979

001

32423

32423

31719739

317 19739

19 '579 322 44

475 101 27

475101.27

19204221,17

2430785047

34823845

23957556 22
205580

53831 609,97
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ATIVO FINANCEIRO

DtSpOnlvel

Dlspaolvel em Moeda Nacional

Bancos Conta Movlffienlo

Aplicações FinanceIras

Credllos em CIrculação

Valores em Trãnslto Reallzavels

ATIVO NÃO FINANCEIRO

Reallzavel a Longo Prazo

Deposltos RealJzavels a lP

Recursos VmCulados

ATIVO REAL

ATIVO COMPENSADO

Compesações Ahvas DIversas

Responsabilidades por Vé'llores

Tltulos e Bens

ATIVO TOTAL

24.:355989,76 PASSIVO FINANCEIRO

24 307 850,47 Depositas

24.307850,47 Deposltos Diversas Origens

350294 25 Obrigações em CIrculação

23 957 556,22 Reslos a Pagar Nào Processados

48 13929 A hqutdar

4813929 PASSIVO REAL

0,01 PATRIMONIO LíOUIDO

001 Palnmonlo/Capllal

001 RestJllado Acumu'ado

0,01 Resullado do Penado

24..355989,77 Slluação Pafnmol1lal Ativa

60 000 00 Situação PalflmOntal PassIVa

60000,00 PASSIVO COMPENSADO

Compensações Passivas DIVersas

6000000 Valores, TItulas e Bens sob

ResponsaOllldade

2441598977 PASSIVO TOTAL

PU8L1QUE·SE

-rir' 1,

\ ' "."ADELMARQ efRA SABlNO
Dllefor~Geral

96887468

127,71

127,71

968746,97

96s 746 97

96874697

96887468

23.:38711509

12 217.06576

746233931

370771002

24035598977

(2064827975)

6000000

60 000 00

60 000 00

2441598977

ORÇAMENTARIAS

ReceItas Orçamenlanas

Receitas Correntes

Receita Patflffionlal

Outras ReceItas Correntes

INTERFE:RÊNClAS ATIVAS

Transf fJnancelras Recebidas

MUTAÇÕES ATIVAS

Incorporações de AtIVos

AqUJSlçóes de 8ens

EXTRA-ORÇAMENTARfAS

Acresclmos Palnmoma,s

Incorporações de Ahvos

Incorporação de Bens lmovels

Atustes de Bens. Valores e Creditas

AJUstes de Creditas

Desincorporações de PassIvos

VARIAÇÕES ATIVAS

~ONrE SlAFII99 •

32 577 569 07 ORÇAMENTARIAS

31392901,54 Despesas Orçamentanas

31..392.901,54 Despesas Correntes

4839699,71 Outras Oespesas Correntes

26-553 201,83 Despesa de CapItal

1 169725,93 Invesllmentos

1 16972593 Mutações PassIVas

14 941 60 mcorporação de passIvos

14941,60 EXTRA·ORÇAMENTARIAS

1494160 Inlerferênclas Passivas

309.968,63 Transf de Bens e Valores

309 .968 63 Concedidos

6 500 00 Decresclmos PatrimOniaiS

650000 DeSIncorporações de Allvos

7 43 Baixa de Bens ImovelS

7 43 BaIxa de Be'ls MoveIS

;303 ~EM 2{) BaIxa lje DireItos

Alustes de ExerclClos Anleflores

RESULTADO PATRIMONIAL

SuperavII

32..8875377a VARIAÇÕES PASSIVAS

PUBlIQUE·SE

ADELd~~~;SABINO
Dlretor~Gerar

28682997.31

9478776.14

.946020014

946020014

1857600

1857600

19204 22117

1920422117

496 83037

7980,00

7.98000

488850 37

1374910

9200 00

426160

287-50

47510127

370771002

370771002

3288753770

NOTAS EXPliCATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operaclonal- O obJetIVO do Fundo Rotabvo e prover recursos para o aparelhamento da Gasa,
a solução do problema habitaCIonal, programas de aSSistência social. melhona das con<hções de trabalho de
deputados e funCionarias, e realizações outras que se fizerem necessarlas ao Integral cumprimento da funçáo
legIslativa
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonslraçôes contabeLs foram preparadas com base nos
cnténos estabeleCidos pela lei n° 4.320. de 1964, consubstanclados no Plano de Contas da Administração
Publica Federal
NOTA 3 - Resumo das Pnnclpals PratIcas Contabels - a) Dlspombllldades - representadas, pnnclpalmente, por
apllcaçàes financeiras, acreSCidas dos rendimentos auferidos b) Receitas e Despesas - regIstradas obedecendo
o regime contabll misto
NOTA 4- Informações AdICIonais - Os recursos arrecadados pelo Programa de ASSistênCia a Saude 
PRÓ-5AUDE constituem receitas do Fundo RotatiVo, conforme estabelece a Resolução nO 60. de 1994
NOTA 5 - Recellas Orçamenlanas - Representadas por receitas correntes, denlre as quaIs se destacam as outras
receitas correntes, referentes a arrecadação de recursos do Pro-saude (R$ 26 553 201,83)
NOTA 6 ~ Ajustes de Exerclclos Anteriores - Correspondem a transferência ao Tesouro NaCional do superavlt
financeiro do Fundo RotatiVO de 1998, conforme determina o InCISO 11 do artigo 1° da LeI n° 9 530/97, no valor de
R$ 474 903.82 e ao ressarCimento de particIpação cobrada a maior no programa Pro-saüde relativa ao exerclC'o
de 1997 no valor de RS 197,45
NOTA 7 ~ Resullado Patnmomal- Apresenta no mês de dezembro de 1999 um superavll de R$ 3 70771002

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

ANTÔNIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade

Conlador· CRC/DF 8386

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de fInanças

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
ASSistente de Controle do Fundo Rotatlvo

Conlador· CRC/DF 68B3
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COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Ata da 31 Reunião Ordinária realizada em 9
de fevereiro de 2000

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia
nQve de fevereiro de dois mil, no Plenário nQ 6 do Ane
xo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comis
são de Agricultura e Política Rural, sob a Presidência
do Deputado Dilceu Sperafico, para a realização de
Reunião Ordinária destinada à apreciação das maté
rias constantes da Pauta 3/00. O Livro de Presença
registrou o comparecimento dos Deputados Titulares:
Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nardes, Xico
Graziano e Antônio Jorge (Vice-Presidentes), Abelar
do Lupion, Carlos Melles, Cleuber Carneiro, Francis
co Coelho, Joel de Hollanda, Paulo Braga, Adauto Pe
reira, Carlos Dunga, Confúcio Moura, Moacir Miche
letto, Nelson Meurer, Silas Brasileiro, Themístocles
Sampaio, Waldemir Moka, Wilson Santos, Carlos Ba
tata, Danilo de Castro, Luís Carlos Heinze, Odílio Bal
binotti, Paulo José Gouvêa, Saulo Pedrosa, Geraldo
Simões, João Grandão, Nilson Mourão, Hugo Biehl,
Helenildo Ribeiro, Sérgio Barros, Romel Anízio, Telmo
Kirst e João Caldas; - Suplentes: Werner Wanderer,
Alberto Fraga, Paulo Kobayashi, Rubens Bueno, José
Pimentel, João Tota, Agnaldo Muniz e Clementino
Coelho. Deixaram de registrar suas presenças os De
putados: Jaime Fernandes, Ronaldo Caiado, Zila Be
zerra, Anivaldo Vale, Sérgio Reis, Adão Pretto, Luci
Choinacki, Valdir Ganzer, Almir Sá, Roberto Balestra,
Nelson Marquezelli, Nilton Capixaba, Giovanni Quei
roz, Pompeo de Mattos e Luiz Dantas. Havendo nú
mero regimental, o Presidente determinou a leitura da
Ata da Segunda Reunião Ordinária, que foi dispensa
da a requerimento aprovado do Deputado Abelardo
Lupion. Submetida à discussão e votação, a Ata foi
aprovada unanimemente. Ordem do Dia - O Deputa
do João Grandão apresentou à Mesa o seguinte re
querimento: Requerimento n2 4/2000 - que "requer
inversão de pauta para votação do Projeto de Lei n2

2.329/2000". Submetido à votação, o requerimento foi
aprovado unanimemente. Logo após, o Presidente
anunciou a discussão da matéria: Proposições sujei
tas à apreciação pelo Plenário da Câmara - Urgência
(Art. 54-CF): Projeto de Lei n2 2.329/2000 - do Poder
Executivo - que "dispõe sobre o sistema de armaze
nagem dos produtos agropecuários". Relator: Depu
tado Hugo Biehl. Parecer: favorável. Lido o parecer, o
Deputado Hugo Biehl comunicou ao Plenário que o
Deputado Geraldo Simões apresentou a seguinte su-

gestão de emenda, a qual não foi acatada pelo Rela
tor: "Inclua-se parágrafo ao art. 32 do PL nQ

2.329/2000, com a seguinte redação: Parágrafo 29•

Durante o prazo de vigência de contrato com o Poder
Público para fins da política de estoques, bem como,
nos casos de contratos para a guarda de produtos de
correntes de operações de comercialização que en
volvam gastos do Tesouro Nacional, a título de sub
venções de preços, o Ministério da Agricultura mante
rá disponível, na rede Internet, extratos dos contratos
correspondentes contendo as informações previstas
no caput deste artigo." Usou da palavra, para discus
são, o Deputado João Grandão. Submetido à vota
ção, o parecer do Relator foi aprovado, contra os vo
tos dos Deputados Geraldo Simões, João Grandão e
Nilson Mourão. Em seguida, o Deputado João Gran
dão requereu verificação de votação. Feita a chama
da nominal, votaram favoravelmente ao parecer do
Relator os seguintes Deputados: Abelardo Lupion,
Antônio Jorge, Francisco Coelho, Moacir Micheletto,
Themístocles Sampaio, Luís Carlos Heinze, Odílio
Balbinotti, Paulo José Gouvêa, Saulo Pedrosa, Xico
Graziano, Rubens Bueno, Augusto Nardes, Dilceu
Sperafico, Hugo Hiehl, Helenildo Ribeiro, Sérgio Bar
ros e Telmo Kirst. Votou contrariamente o Deputado
João Grandão. Constatada a ausência de quorum, a
votação ficou prejudicada. Prosseguindo, o Presiden
te franqueou a palavra, tendo feito uso dela os Depu
tados Xico Graziano, que cientificou o Plenário sobre
alteração de seu parecer ao PL n9 4.257/1998; Abe
lardo Lupion, que informou o Plenário sobre telefone
ma recebido do Presidente da OCB (Organização das
Cooperativas Brasileiras) comunicando que os Presi
dentes das Organizações das Cooperativas dos Esta
dos estariam vindo para Brasília para discussão da
Portaria n2 33, de 8 de fevereiro de 2000, e, neste
sentido, fez um apelo aos seus pares para que com
pareçam a esse debate; e Moacir Micheletto, que rei
terou o apelo do Deputado Abelardo Lupion, justifi
cando que urge encontrar uma solução definitiva para
o Recoop. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradeceu a presença dos membros e demais pre
sentes e encerrou os trabalhos às onze horas e quin
ze minutos, antes, porém convocou reunião extraordi
nária para hoje, às quatorze horas, neste mesmo ple
nário, destinada à apreciação das matérias constan
tes da Pauta 3/2000. E, para constar, eu, Moizes
Lobo da Cunha (Secretário), lavrei a presente Ata
que, lida discutida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. Deputado Dilceu Sperafico
Presidente.
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Ata da 4l! Reunião (Ordinária) realizada em 9 Melles, Jaime Fernandes, Joel de Hollanda, Paulo
de fevereiro de 2000 Braga, Ronaldo Caiado, Zila Bezerra, Darci Coelho,

Às quinze horas e cinco minutos do dia nove de Gervásio Silva, Werner Wanderer, Confúcio Moura,
fevereiro de dois mil, no Plenário nº 6 do Anexo 11 da Nelson Meurer, Silas Brasileiro, Themístocles Sam-
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de paio, Waldemir Moka, Alberto Fraga, Anivaldo Vale,
Agricultura e Política Rural, sob a Presidência do De- Carlos Batata, Luís Carlos Heinze, Saulo Pedrosa,
putado Dilceu Sperafico, para a realização de Reu- Xico Graziano, Júlio Semeghini, Paulo Kobayashi,
nião Extraordinária destinada à apreciação das maté- Almir Sá, Augusto Nardes, Dilceu Sperafico, Hugo Bi-
rias constantes da Pauta 3/00. O Livro de Presença ehl, Nelson Marquezelli, Nilton Capixaba, Murilo Do-
registrou o comparecimento dos Deputados - Titula- mingos, Giovanni Queiroz, Agnaldo Muniz, Coriolano
res: Dilceu Sperafico (Presidente), Augusto Nardes, Sales, Romel Anízio, Telmo Kirst e João Caldas. O
Xico Graziano e Antônio Jorge (Vice-Presidentes), Deputado Wilson Santos absteve-se de votar e os
Abelardo Lupion, Carlos Melles, Cleuber Carneiro, Deputados Geraldo Simões, João Grandão, Luci
Jaime Fernandes, Joel de Hollanda, Paulo Braga, Ro- Choinacki, Valdir Ganzer, Valdeci Oliveira e Welling-
naldo Caiado, Zila Bezerra, Carlos Dunga, Confúcio ton Dias votaram contra. Logo após, o Presidente rati-
Moura, Nelson Meurer, Silas Brasileiro, Themístocles ficou a aprovação do parecer do Relator; 2) Projeto de
Sampaio, Waldemir Moka, Wilson Santos, Anivaldo Lei nº 4.257-A/1998 - do Poder Executivo (MSC
Vale, Carlos Batata, Luís Carlos Heinze, Odílio Balbi- 336/98) - que "altera a Lei nº 6.305, de 15 de dezem-
notti, Saulo Pedrosa, Geraldo Simões, João Grandão, bro de 1975, que 'instituía classificação de produtos
Luci Choinacki, Valdir Ganzer, Almir Sá, Hugo Biehl, vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômi-
Helenildo Ribeiro, Nelson Marquezelli, Nilton Capixa- co, e dá outras providências"'. Relator: Deputado Xico
ba, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos, Romel Aní- Graziano. Parecer: favorável, com substitutivo, ao
zio, Telmo Kirst e João Caldas - Suplentes: Darci Co- projeto e, parcialmente, à Emenda nº 3, com adoção
elho, Gervásio Silva, Werner Wanderer, Alberto Fra- parcial do substitutivo da CDCMAM, e contrário às
ga, Júlio Semeghini, Paulo Kobayashi, Valdeci Olivei- Emendas n~s 1,2 e 4, apresentadas em plenário. Lido
ra, Wellington Dias, Fetter Júnior, Pastor Amarildo, o parecer, usaram da palavra para discuti-lo o Rela-
Murilo Domingos e Coriolano Sales. Justificaram suas tor, que deu conhecimento ao Plenário de emendas
ausências os Deputados Paulo José Gouvêa e Sérgio recebidas naquele momento pelo Deputado Augusto
Barros. Deixaram de registrar suas presenças os De- Nardes e de associações de área agrícola, afirman-
putados: Francisco Coelho, Adauto Pereira, Moacir do, no entanto, que as emendas já estavam contem-
Micheletto, Danilo de Castro, Paulo José Gouvêa, piadas em seu substitutivo; e os Deputados Augusto
Sérgio Reis, Adão Pretto, Nilson Mourão, Roberto Ba- Nardes; Ronaldo Caiado; Abelardo Lupion; João
lestra, Sérgio Barros e Luiz Dantas. Havendo número Grandão; Silas Brasileiro; e Hugo Biehl. A seguir, o
regimental, o Presidente declarou abertos os traba- Deputado Valdeci Oliveira apresentou à Mesa o Re-
lhos e determinou a leitura da Ata da Terceira Reu- querimento nº 5/2000 - que "requer na forma do arti-
nião Ordinária, que foi dispensada a requerimento go 177 do Regimento Interno da Casa, o adiamento
aprovado do Deputado Abelardo Lupion. Submetida à da discussão, por 2 (duas) sessões, do PL nº
discussão e votação a Ata foi aprovada unanimemen- 4.257/98". Usaram da palavra para encaminhar a vo-
te. Ordem do Dia - O Presidente submeteu a Plená- fação os Deputados Valdeci Oliveira, Silas Brasileiro
rio: A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plená- e Almir Sá. Submetido à votação, o requerimento foi
rio da Câmara - Urgência (Art. 64 - CF): 1) Projeto de rejeitado, contra os votos dos Deputados Geraldo Si-
Lei nº 2.329/2000 - do Poder Executivo (MSC mões, João Grandão, Luci Choinacki, Valdir Ganzer,
107/2000) - que "dispõe sobre o sistema de armaze- Valdeci Oliveira e Wellington Dias. Dando continuida-
nagem dos produtos agropecuários". Relator: Depu- de à discussão usaram da palavra os Deputados Luís
tado Hugo Biehl. Parecer: favorável. Submetido à vo- Carlos Heinze e João Grandão. A seguir, foi apresen-
tação, o parecer do Relator foi aprovado, contra os vo- tado à Mesa o seguinte requerimento: Requerimento
tos dos Deputados Geraldo Simões, João Grandão, nº 6/2000 - do Sr. Deputado Abelardo Lupion e outros
Luci Choinacki, Valdir Ganzer, Valdeci Oliveira e Wel- - que "requer nos termos do 157, § 3º do RICD, o en-
lington Dias. Em seguida, o Deputado João Grandão cerramento da discussão do PL nº 4.257/98". Subme-
requereu verificação de votação. Feita a chamada no- tido à discussão e votação, o requerimento foi apro-
minai, votaram favoravelmente ao parecer do Relator vado unanimemente. Encerrada a discussão o Presi-
os seguintes Deputados: Abelardo Lupion, Carlos dente deu conhecimento ao Plenário dos seguintes



Ata da 61 Reunião (Ordinária), realizada em 9
de fevereiro de 2000

Às dez horas e quarenta minutos do dia nove de
janeiro de dois mil, reuniu-se a Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, no Plenário n!2
3 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob a presi
dência do Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Pre-
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requerimentos de destaque: N" 1- da Bancada do PT sentes os Senhores Deputados Arnon Bezerra,
- "que requer, na forma do art. 161, § 212, do RICD, vo- Synval Guazzelli e Paulo Delgado, Vice-Presidentes;
tação em separado da parte abaixo citada, referente Alberto Fraga, Aldo Rebelo, Aroldo Cedraz, Átila Lins,
ao art. 112 do substitutivo do Relator ao PL nQ Bonifácio de Andrada, Claudio Cajado, Clóvis Volpi,
4.257-A/98: Art. 112 ••• quando destinados diretamente Coronel Garcia, Cunha Bueno, Damião Feliciano, De
à alimentação humana, nas operações de compra e Velasco, Edison Andrino, Elcione Barbalho, Francis-
venda de estoques públicos, nos portos, aeroportos e co Rodrigues, Gessivaldo Isaias, Haroldo Lima, Jair
postos de fronteiras, quando da importação."; n!2 2 - Bolsonaro, João Herrmann Neto, José Carlos Elias,
que "requer, na forma do artigo 161, § 212, do RICD, José Teles, José Thomaz Nonõ, Leur Lomanto, Luiz
votação em separado do art. 412, I, do substitutivo ao Carlos Hauly, Luiz Mainardi, Neiva Moreira, Paulo Ko-
PL n!2 4.257/98". Submetido à votação, o parecer do bayashi, Paulo Mourão, Pedro Valadares, Ricardo Ri-
Relator foi aprovado, ressalvados os destaques, con- que, Virgílio Guimarães, Waldomiro Fioravante e
tra os votos dos Deputados Geraldo Simões, João Werner Wanderer, membros Titulares; Abelardo Lu-
Grandão, Luci Choinacki, Valdir Ganzer, Valdeci Oli- pion, Bispo Wanderval, Edmar Moreira, Eduardo Jor-
veira e Wellington Dias. Usou da palavra para enca- ge, Jorge Pinheiro, Renildo Leal e Vicente Caropreso,
minhar a votação do destaque n!21 o Deputado Valde- membros Suplentes. Deixaram de comparecer os Se-
ci Oliveira, autor. Em seguida, foi colocada em vota- nhores Deputados Aldir Cabral, Arthur Virgflio, Cabo
ção a parte do dispositivo citada no destaque nº 1, Júlio, Fernando Gonçalves, Joaquim Francisco, José
tendo sido aprovada, retornando ao substitutivo do Lourenço, Mário de Oliveira, Nilmário Miranda e Wag-
Relator, contra os votos dos Deputados Geraldo Si- ner Salustiano. Ata - Havendo número regimental, o
mões, João Grandão, Luci Choinacki, Valdir Ganzer, Presidente iniciou os trabalhos e submeteu à aprecia-
Valdeci Oliveira e Wellington Dias. Usaram da pala- ção do Plenário a Ata da 5' reunião (ordinária) reali-
vra para encaminhar a votação do destaque nº 2 o zada em 2 de fevereiro próximo passado, a qual foi
Deputado Valdeci Oliveira, autor. Em seguida, foi co- aprovada, depois de lida pela secretária desta Comis-
locado em votação o dispositivo referente ao desta- são. Antes de iniciar a apreciação da Ordem do Dia, o
que nº 2, tendo sido aprovado, retornando ao substi- Deputado Pedro Valadares rechaçou atitude do Se-
tutivo do Relator, contra os votos dos Deputados Ge- nador americano, J. Helmes, que defendeu o uso uni-
raldo Simões, João Grandão, Luci Choinacki, Valdir lateral da força em conflitos, sem autorização do Con-
Ganzer, Valdeci Oliveira e Wellington Dias. Nada selho de Segurança da ONU. O Presidente lamentou,
mais havendo a tratar, o Presidente franqueou a pala- mas comentou que isso não reflete o pensamento do
vra, tendo feito uso dela os Deputados João Grandão, governo americano. O Deputado Pedro Valadares
Xico Graziano e Valdir Ganzer. Finalizando, o Presi- destacou a abertura do escritório de representação
dente agradeceu a presença dos membros e demais do Brasil no Timor Leste, registrando já ter sido envia-
presentes e, de acordo com o Artigo 97, § 312

, do Regi- da carta de convite ao líder timorense, Xanana Gus-
mento Interno da Câmara dos Deputados, suspendeu mão, para visitar o Brasil. Finalizou registrando que o
os trabalhos por cinco minutos, para que fosse por Brasil tem participado ativamente para ajudar a er-
mim, Moizes Lobo da Cunha, Secretário, redigida a guer aquele país. Ordem do Dia - Mensagem n!2
presente Ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente 547/99 - do Poder Executivo - que "submete à consi-
determinou a leitura da Ata, que foi aprovada sem deração do Congresso Nacional o texto do Protocolo
restrições e que, assinada, vai à publicação no Diário de Ushuaia sobre Compromisso Democrático no Mer-
da Câmara dos Deputados. Deputado Dilceu Spera- cosul, Bolívia e Chile, assinado em 24 de junho de
fico, Presidente. 1998, por ocasião da XIV Reunião do Conselho do

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES Mercado Comum". Relator: D:puta~o Aldir Cabral;
E DE DEFESA NACIONAL Parecer: favorável. Em votaçao, fOI aprovado por

unanimidade o parecer do Relator. Mensagem n!2
934/99 - do Poder Executivo - que "submete à consi
deração do Congresso Nacional o texto do Convênio
de Subscrição de Ações da Corporação Andina de
Fomento - CAF, firmado com o Banco Central do Bra
sil". Relator: Deputado Francisco Rodrigues; Parecer:
favorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o parecer do Relator. Mensagem nº 1.094/99 - do Po-



GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
A TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO
FRANCISCO E REVITALIZAÇÃO DOS SEUS

AFLUENTES, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE VIABILlZEM

ESTAS AÇÕES. (GRUPO DE TRABALHO
TRANSPOSiÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO)

Ata da 21 Reunião, realizada em 9 de feverei
ro de 2000

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano dois
mil, às onze horas e trinta minutos, no Plenário núme
ro onze, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se, ordinariamente, sob a Presidência do Deputa
do Henrique Eduardo Alves, o Grupo de Trabalho
destinado a tratar da Transposição de Águas do Rio
São Francisco e Revitalização dos seus afluentes,
bem como apresentar propostas ao orçamento que
viabilizem estas ações. Compareceram os Deputados
Albérico Cordeiro, Almeida de Jesus, Aloízio Santos,
Antônio Geraldo, Antônio Jorge, Armando Abílio, Au
gusto Franco, Avenzoar Arruda, B. Sá, Betinho Rosa-
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der Executivo _ que "submete à consideração do panheiro Franco Montoro ao plenário desta Comis-
Congresso Nacional o texto da Convenção Interame- são, registrando que o mesmo se foi, mas continua
ricana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no presente por meio de seus conhecimentos. Conside-
Exterior, concluída em Manágua, em 9 de junho de rou-o um paradigma de honradez. Cumprimentaram
1993". Relator: Deputado Joaquim Francisco; Pare- o Presidente, pela forma democrática que conduziu
cer: favorável. Em votação, foi aprovado por unanimi- os trabalhos, e manifestaram seus agradecimentos,
dade o parecer do Relator. Mensagem nº 1.457/99 _ os Deputados De Velasco, Pedro Valadares, Clóvis
do Poder Executivo _ que "submete à consideração Volpi, Alberto Fraga, Arnon Bezerra, Synval Guazzel-
do Congresso Nacional o texto da Emenda ao Anexo I li, Elcione Samalho, Virgílio Guimarães, Francisco
e dois novos Anexos (VIII e IX) à Convenção de Basi- Rodrigues e Paulo Delgado. Ao discorrer a produtivi-
léia sobre o Controle do Movimento Trasfronteiriço de dade desta Comissão, o Presidente salientou temas
Resíduos Perigosos e seu Depósito, adotados duran- importantes nela discutidos, tais como a questão do
te a IV Reunião da Conferência das partes, realizada Timor Leste, a criação do Ministério da Defesa e o Tri-
em Kuching, na Malásia, em 27 de fevereiro de 1998". bunal Penai Internacional. Ao referir-se a este último
Relator: Deputado Paulo Kobayashi; Parecer: favorá- tema, comentou que o Brasil estará entre as sessenta
velo Em votação, foi aprovado por unanimidade o pa- nações, que assinarão o tratado do Tribunal Penal
recer do Relator. Mensagem nQ 1.714/99 _ do Poder Internacional, o qual passará a julgar crimes de guer-
Executivo _ que "submete à consideração do Con- ra, hediondos, que ultrapassem as fronteiras. Finali-
gresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação zou registrando que o direito humano é patrimônio da
Cultural entre o Governo da República Federativa do humanidade e, como tal, cabe a todos levantar esta
Brasil e o Governo da República do Zimbábue, cele- bandeira. Encerramento _ Nada mais havendo a tra-
brado em Brasília, em 16 de setembro de 199911

• Re- tar, o Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas,
lator: Deputado De Velasco; Parecer: favorável. Em antes submetendo à apreciação do Plenário a Ata da
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do presente reunião, a qual foi aprovada, dispensada
Relator: Mensagem nº 1.871/99 _ do Poder Executivo sua leitura por solicitação do Deputado Arnon Bezer-
_ que "submete à consideração do Congresso Nacio- ra. E, para constar, eu, Walbia Lóra, Secretária, lavrei
nal o texto do Acordo entre o Governo da República a presente Ata, que, lida, discutida e aprovada, será
Federativa do Brasil e o Governo de Israersobre Isen- assinada pelo Presidente, Deputado Antonio Carlos
ção de Vistos para Titulares de Passaportes Naciona- Pannunzio, e publicada no Diário da Câmara dos
is Válidos, celebrado em Brasília, em 1Q de setembro Deputados.
de 1999". Relator: Deputado De Velasco; Parecer: fa
vorável. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer do Relator. Finda a Ordem do Dia e, sendo
esta a última reunião da 111 Sessão Legislativa Extra
ordinária, o Presidente agradeceu a todos os mem
bros desta Comissão, os quais permitiram que, em to
dos os trabalhos, prevalecesse o interesse nacional.
Referiu-se aos Vice-Presidentes: Deputados Arnon
Bezerra, Synval Guazzelli e Paulo Delgado, agrade
cendo suas contribuições. Lembrou que todas as reu
niões foram realizadas. Cumprimentou os diplomatas
que integram o Ministério das Relações Exteriores e
agradeceu-os pela positiva parceria. Elogiou o Minis
tro Lampreia, que sempre se dispôs a discutir todos
os temas levantados. Elogiou também o Ministro
Élcio Álvares, bem como os comandantes militares e
assessores, que trabalharam de forma muito estreita.
Registrou especial agradecimento à Secretaria Wal
bia Lóra e aos demais funcionários desta Comissão,
que mostraram enorme boa vontade ao organizar os
trabalhos deste órgão técnico. Enaltecer a feliz idéia
do Deputado Paulo Delgado de dar o nome do com-
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do, Carlos Dunga, Cesar Bandeira, Clementino Coe- juntamente com esta Ata, no Diário da Câmara dos
lho, Cleonâncio Fonseca, Cleuber Carneiro, Coríola- Deputados. E, para constar, eu, Maria de Fátima Mo-
no Sales, Damião Feliciano, Edmar Moreira, Feman- reira, Secretária, lavrei a presente ata, que, lida e apro-
do Ferro, Fernando Gabeira, Gessivaldo Isaias, Gon- vada, será assinada pelo Senhor Presidente.
zaga Patriota, H~rold.o Lima, Henrique Ed~~rdo Alves, O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique
He!culano Anchl~ettl, I~erê Ferreira, Inaclo Arruda, Eduardo Alves) - Havendo número regimental, de-
Joao Caldas, J?ao Leao, J?el de Hollan?a, Jorge claro aberta a reunião do grupo de trabalho destina-
Alberto, José Pimentel, Jose Rocha, Jose Thomaz do a tratar da transposição de águas do rio São
Nonô, Lavoisier Maia, Marcelo Déda, Marcondes Ga- Francisco e revitalização dos seus afluentes, bem
delha, Marcos de Jesus, Maria Abadia, Mário Negro- como apresentar propostas e orçamentos que viabi-
monte, Mauro Benevides, Neiva Moreira, Nilo Coelho, Iizem essas ações.
Osvaldo Coelho, Paes Landim, Philemon Rodrigues, .. , ,_ . ,
Pinheiro Landim, Rafael Guerra, Raimundo Gomes . Tendo em vlst~_a dlstnb.ulçao antecipada de co-
de Matos, Regis Cavalcante, Ronaldo Vasconcellos, pias de ata. da reumao anter~or a todos os "!1embros
Saulo Pedrosa, Sérgio Guerra, Sérgio Novais, Wel- presentes, Indago da necessidade da sua leitura. .
Iington Dias e Wilson Braga. Compareceram ainda os <? SR. DEP~TADO HAROLDO LIMA - Sugiro
Deputados Feu Rosa, Freire Júnior, Antônio José que nao, Sr. Presidente.
Mota, Givaldo Carimbão e Costa Ferreira. Deixaram O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
de comparecer os Deputados Albérico Filho, Aroldo ardo Alves) - O Deputado Haroldo Lima sugere a dis-
Cedraz, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Djalma Paes, pensa da leitura da ata.
João Mendes, Jorge Khoury, José Linhares, Luiz Em votação a ata da reunião anterior.
Dantas, Manoel Salviano, Maria do Carmo Lara, Nel· Os Srs. Parlamentares que aprovam permane-
son Marquezelli, Osvaldo Reis, Paulo Braga, Paulo çam como se encontram. (Pausa.)
Magalhães, Pedro Corrêa, Robério Araújo, Roberto Aprovada.
Rocha, Teima de Souza, Waldir Pires eWalter Pinhei· O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr. Pre-
ro. O Senhor Pre~idente iniciou a reuni?o e registrou sidente, peço a palavra para uma intervenção breve.
a presença do Vice-Governador do RIO Grande do Não sei se é questão de ordem ou não.
Norte, F~r~ando Freire ~ do Senador Agne~~ Alves. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
~ta - FOI dl~~en~ada a leitura da ata da reu,mao ante· ardo Alves) _ Para V. Exa. é sempre oportuno.
nor, por sol~cltaça~ do Deput~do Haroldo ~Ima. Colo- O SR DEPUTADO NEIVA MOREIRA _ M 't
cada em dlscussao e votaçao, a Ata fOI aprovada. b' d . UI o
Ordem do Dia - Audiência Pública com a presença o nga o. . . . _ •
dos seguintes convidados Doutor Fernando Bezerra, Quer~ mamfestar minha satlsfaçao de te-lo
Ministro de Estado da Integração Nacional, e Doutor ~omo Presidente ~os_noss~s tr~~~lhos. Est?m:,s sa-
Rômulo Macedo Secretário Nacional de Recursos Indo de uma Comlssao mUito dlflCII, a Comlssao so-
Hídricos. O Senhor Presidente concedeu a palavra bre a ~res~nça de capital estrangeiro nos meios de
aos expositores que discorreram sobre a matéria suo c~mumcaçao. Sustentamos uma batalha lá durante
jeita ao exame do Grupo. Encerrada as exposições, tres ou quatro meses -, V._Ex~. a favor e eu cont~.
usaram da palavra os Deputados Armando Abílio, Como Relator da Comlssao fiZ um trabalho mUito
Haroldo Lima Mauro Benevides Neiva Moreira Sau- competente e aberto.
lo Pedrosa Fernando Gabeira ' Clementino C~elho Muitas das nossas iniciativas, das nossas su-
Jorge Alberto, Paes Landim, Mário Negromonte, José ~estões fora~ incorp?radas. Estou segur~ até que as
Rocha B Sá Raimundo Gomes de Matos Fernando aguas do Sao FranCISco e as do Tocantins passem
Ferro, CI~ub~r Carneiro, João Leão, Gonz~ga Patrio. na~uela região. V. Exa. terá outra oportunidade de re-
ta, Osvaldo Coelho, Jorge Costa, José Pimentel, Car- petlr as mesmas condutas. .
los Dunga, Antônio Geraldo e Marcelo Déda. Nada O SR. PRESIDENTE (Deputado Hennque Edu-
mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a ardo Alves) - Agradeço a V. Exa. as palavras genero-
reunião às quatorze h~ras e cinco minutos, antes con- sas. Nosso sentido é sempre o cumprimento do nosso
vocando os membros para a reunião do dia dez de fe- dever.
vereiro, quinta-feira, às dez horas para elaboração do Com a palavra o Deputado Haroldo Lima.
roteiro dos trabalhos. A reunião foi gravada, e as notas O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
taquigráficas, após decodificadas, serão publicadas, sidente, também gostaria de saudar V. Exa., o Sr. Re-
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lator e o Sr. Ministro, nessa primeira reunião que va- rário em que termine este debate, poderemos conti-
mos realizar. Esperamos que nosso trabalho seja mu- nuá-Io para definir o roteiro de trabalho desta Comis-
ito proveitoso. são, como propõem os Deputados Haroldo Lima e o

Por isso mesmo queria pelo menos indagar de Albérico Cordeiro. Hoje, excepcionalmente, ela será
V. Exa. como é que vamos discutir o roteiro, a forma aberta com a palestra do Sr. Ministro Fernando Be-
de trabalho da própria Comissão. Hoje vamos ouvir o zerra. Logo após sua palestra, e encerrados os deba-
Sr. Ministro. Em que momento vamos discutir o meca- tes, marcaremos uma hora para à tarde, dependendo
nismo de nosso trabalho? Existem diversas outras da conveniência dos membros da Comissão, ou ama-
opiniões gerais a serem apresentadas. Como seriam nhã de manhã. Essa decisão fica posterior ao debate
apresentadas? e será tomada pelo colegiado desta Comissão.

Então, era essa a indagação que queria fazer a O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr.
V. Exa. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO - O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. ardo Alves) - Pela ordem tem a palavra o Deputado

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Betinho Rosado.
ardo Alves) - Pela ordem concedo a palavra ao Depu- O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr.
tado Albérico Cordeiro, Vice-Presidente da Comis- Presidente, quero registrar a presença da Assembléia
são. Legislativa do Rio Grande do Norte neste evento, com

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO - a participação do Deputado Alexandre Cavalcante.
Não percebi quem foi que perguntou pelo roteiro. Foi o O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
Walter? ardo Alves) - O Deputado Betinho Rosado é meu

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- conterrâneo. Antecipou-se, e não deixou que eu fizes-
ardo Alves) - Foi o Deputado Haroldo Lima. se esse registro. Mas quero registrar com muita ale-

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO - gria a presença do Deputado Alexandre Cavalcante,
Sr. Presidente, Sr. Ministro, trago uma idéia de roteiro, do meu Estado, da bancada do PTB e também autor
sobre a qual já conversei com S. Exa., o Rela- de um grupo de trabalho nestes mesmos moldes, na
tor-Geral. Gostaria de entregar a V. Exa. para que, Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte - o
pelo menos neste início de trabalho, tenhamos alguns que pode servir até de estímulo para que as Assem-
pontos de partida. Posso fazê-lo, Sr. Presidente? bléias dos outros estados façam o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Quero também neste momento citar a presença
ardo Alves) - Pois não, gostaria apenas de esclare- muito honrosa de uma figura conhecida de V. Exas.,
cer... foi nosso colega nesta Casa, o Vice-Governador Fer-

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - nando Freire, do Rio Grande do Norte, a quem convi-
Sr, Presidente... do para participar, prestigiando nossa reunião. (Pai-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- mas.)
ardo Alves) - Pois não, com a palavra o Relator, De- Apresento também o Senador Agnelo Alves, do
putado Marcondes Gadelha. PMDB do Rio Grande do Norte, que nos abrilhanta

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - com a sua presença. (Palmas.)
Sr. Presidente, queria sugerir a V. Exa. que, ouvido o Quero registrar a presença do Sr. Ministro Fer-
Plenário, fosse decidido que logo em seguida ao de- nando Bezerra, que aceitou desde o primeiro momen-
bate com o Sr. Ministro fizéssemos uma reunião admi- to nosso convite, com total disponibilidade para aqui
nistrativa para discutir o roteiro, exatamente atenden- comparecer. Não pediu tempo nem hora, apenas dis-
do à solicitação do Deputado Haroldo Lima. se que queria comparecer a qualquer tempo e a qual-

Então, se a Comissão estiver de acordo, logo quer hora - o que mostra, portanto, sua vocação de-
após os debates iniciaremos a discussão do roteiro, a mocrática para um debate. Para que V. Exas. tenham
ser proposto por esse Relator, ouvidas naturalmente idéia, já tínhamos setenta e seis membros nesse gru-
as sugestões das partes. po de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Hoje acabo de receber um ofício do Sr. Presi-
ardo Alves) - Pois não. Permito-me sugerir, conforme dente Michel Temer solicitando incluir os Deputados
experiência nesta Casa, acondicionar a proposta do Ricardo Rique, do PMDB da Paraíba; Eduardo Jorge,
Deputado Marcondes Gadelha. Dependendo do ho- do PT de São Paulo; Pedro Eugênio, do PPS de Per-
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nambuco; João Leão, do PSDB da Bahia e Félix Men- que neste momento esta Casa irá conhecer em pro-
donça, do PTB da Bahia. fundidade do que trata esse polêmico projeto de

Portanto, chegamos a oitenta membros nesse transposição das águas do rio São Francisco e a revi-
grupo de trabalho. É o maior grupo de trabalho que se talização dos seus rios.
constitui na Câmara dos Deputados, o que mostra a Quero registrar também a presença do Secretá-
importância do tema e a seriedade que esta Casa rio Nacional de Recursos Hídricos, Dr. Rômulo Macê-
quer prestar a tal discussão, a tal debate. do. Passo, sem maiores delongas, a palavra ao Minis-

O SR. DEPUTADO NEIVA MOREIRA - Sr: Pre- tro Fernando Bezerra. V. Exa. terá o tempo de trinta
sidente, se continuar assim o plenário vai se transferir minutos para usar a palavra.
para cá. Antes de transferir as águas do Parnaíba, va- Com a palavra o Ministro Fernando Bezerra.
mos transferir o plenário para cá. (Risos) O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Presidente, Deputado Henrique Eduardo Alves, Sr.
ardo Alves) - Temos aqui um requerimento do Sr. De- Relator, Deputado Mar~ondes Gadelha, Srs. Deputa-
putado Jorge Alberto, do PMDB de Sergipe, que "soli- dos e Senadores, Sr. Vlce-G.overnador do meu Esta-
cita, nos termos do art. 38 do Regimento Interno, um do, Srs. Dep.utados EstaduaiS, senhora~ e senhore~,
grupo de trabalho destinado a tratar da transposição antes de mais nada agradeço ~ oportumdade de ab.nr
das águas do rio São Francisco, a constituição de Co- o debate sobre um t~ma que_nao é novo. C?m.? s~ dls-
missão Externa para, em visita ao Estado de Sergipe, s: no momento d~ Insta:açao_desta Comls~ao, ~á se
verificar os danos causados pelo baixo índice(...) e do va~ 150 anos de dlscussa~. ~ao podemos discutir por
aumento do rio São Francisco, da região do Baixo mais tempo. É hora de decldlr..A.~â~ara d~s Depu~a-
São Francisco em meu Estado". dos, em boa hora, tomou a IniCiativa de Instalaçao

É
.. . t h P desta Comissão, que certamente vai recomendar ao

o pnmelro requenmen o que c ega. are- G . - d
'dé' d R I t M d G d overno ou o arquivamento ou a execuçao essece-me ser a I la o nosso e a or arcon es a e- . t

lha. E não só a esta localidade, mas em toda área do proJe 0._ , .
São Francisco. É idéia desta Comissão deslocar-se . Nao tenho dUVida .nenhuma de que tendo. em
para ver: in loco a situação do rio em virtude da pos- vista ~ ?eb~te, o co~~:clm~n!o detal.hado do proJe~o,
s' I hip'ótes d' t . - ' a moblhzaçao da opJnlao publica nacional, este proJe-
Ive .e .a ~nsposlçao. to não é de interesse apenas do Nordeste ou de al-

Outra Indlcaçao apres~nta~a a esta Mesa, pelo guns estados dessa região, como equivocadamente
~eputado Saul? Pedro~a, Vlce-Llder do PSDB da B~- entendem algumas pessoas, mas de interesse nacio-
hla, sugere a Jnstalaçao de grupo de trabalho destl- nal. Se não for entendido dessa forma não tenho ne-
nado à tran~po~ição...". São P~.9postas que o ~eputa- nhuma ilusão de que o realizaremos. '
~o faz que flcar~o 'para a reunlao da parte admlnlstra- Portanto, saúdo com muita alegria a instalação
tlva desta Comlssao. da Comissão e a abertura dos debates.

. Quero agrad7cer a tO?OS os compa~~eiros a Por que decidir agora? Porque dentro de dois
confiança que a mim .deposltaram ao preSidir esse~ anos ocorrerá, pela primeira vez, desequilíbrio no ba-
trabalh~s. Estendo ISSO ao Relator e aos VI- lanço hídrico da região. O Brasil tem hoje 12 a 13% da
ce-Pres~dent.es. E me~n:o favoráv~! a.essa p!'opos!a, reserva de água doce corrente do mundo, sendo o
adotar~1 a~ul uma POSIÇ~O .de eqUlllbno e de Isençao, país que detém a maior reserva de água doce, funda-
como e minha caractenstlca em atuar nesses mo- mental para a vida, que, segundo dizem, será o insu-
mentos nesta Cas.a. Po~so a~segurar a todos, portan- mo mais disputado no milênio que se inicia. Lamenta-
to, que esta PreSidênCia vai se portar com absoluto velmente esses recursos são mal distribuídos. Ses-
caráter democrático, com absoluto espírito de isen- senta e oito por cento das disponibilidades hídricas
ção, porque o que queremos é o debate. Que ve- do nosso País estão na Amazônia e apenas 3% no
nham, portanto, as luzes para decidir o que é melhor Nordeste. Desses 3% 70% é o rio São Francisco, 6%
neste projeto para a região do semi-árido do nosso é o rio Parnaíba e o 'resto se distribui pelos demais
Nordeste, do nosso País. 'Estados. Fica, pois, evidente o enorme desequilíbrio,

Vamos começar, portanto, nossa reunião. Quero razão pela qual se exige que o País gerencie urgente-
agradecer, mais uma vez, ao Sr. Ministro a presença, mente - e com justiça - seus recursos hídricos.
que muito nos honra. Faz-se necessário, portanto, muitas ligações

Penso que esse projeto, a partir de hoje, ganha das nossas bacias hídricas, motivo pelo qual, ao as-
uma vida nova e passa a ser uma nova história, por- sumir o Ministério, determinei que se fizessem estu-



Peço aos senhores atenção à exposição do Se
cretário Nacional de Infra-Estrutura Hídrica, Dr. Rô
mula Macêdo, a quem solicito seja concedida a pala
vra. No final, se o Presidente me permitir, farei peque
nos comentários e todos nos colocaremos à disposi
ção dos Srs. Deputados para eventuais esclarecimen
tos.

Desde já, Sr. Presidente, peço a V. Exa. a opor
tunidade de aqui voltar nos próximos noventa dias
para apresentar mais detalhes desse projeto de inte
resse de toda a Nação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu

ardo Alves) _. Agradecemos ao Ministro Fernando Be
zerra as palavras iniciais.

Antes de conceder a palavra ao Dr. Rômulo Ma
cêdo, registro a presença do Presidente da Codevasf
que nos honra ao participar deste debate.

Pergunto ao Dr. Rômulo Macêdo se prefere falar
de onde está ou da mesa?

O SR. RÔMULO MACÊDO - Prefiro daqui, Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO ALBÉRICO CORDEIRO 
Sr. Presidente, gostaria apenas de registrar a presen
ça de prefeitos e vereadores de diversas cidades do
Nordeste. Todos são importantes nesse movimento e
neste momento, mas creio que quem é importante
mesmo é o Deputado Renato Vianna, o Relator de 1
trilhão e 200 bilhões de reais.

Muito obrigac.J.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu

ardo Alves) - É verdade. Iríamos fazer agora esse re
gistro. O Deputado Renato Vianna, nosso Relator do
PPA, é o Parlamentar mais saudado hoje por onde
passa, notadamente quando se discute um projeto
como este.

Bem-vindo, Deputado Renato Vianna. Confia
mos na sua relatoria.

O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Cumprimento o Ministro Fernando Bezerra, sua
equipe, o Vice-Governador do-Rio Grande do Norte e,
acima de tudo, o Presidente Michel Temer pela feliz
idéia de compor esta Comissão Especial.

Tenho percorrido este Brasil e por duas vezes já
estive no semi-árido nordestino - a montante e a ju
sante de Sobradinho - e pude avaliar o quanto é im
portante este projeto que está inserido no PPA. Cri
ou-se até um eixo de desenvolvimento de estratégia
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dos no sentido de interligar todo o sistema hídrico bra- que é, como aprendemos, o rio da integração nacio-
sileiro, a fim de que todas as regiões pudessem dis- nal.
por de água. Essa decisão é grave. Ou fazemos isso
para levar água a regiões que dela não dispõem ou
teremos de encontrar outra alternativa - daí a enorme
responsabilidade que paira sobre os ombros dos Srs.
Deputados e do Congresso Nacional- até mesmo no
sentido de deslocar populações que certamente não
vão permanecer onde não há condições de vida.

Ao longo do tempo, São Paulo tornou-se a maior
cidade nordestina do País. Cerca de 50% da sua po
pulação é constituída de nordestinos, que para lá fo
ram em busca da oportunidade de trabalho ou tangi
dos pelo fenômeno da seca que se repete constante
mente.

Não pretendemos apresentar aqui ainda um
projeto pronto e acabado. O projeto será mais abran
gente. Vamos abordar aqui apenas um dos aspectos,
a tomada de determinado volume de águas no rio São
Francisco, intermitentemente, para conduzi-Ias às re
giões mais carentes do Nordeste setentrional.

A abrangência do projeto passará pela questão
ambiental e por análise de todos os usuários do rio
São Francisco, de todos os estados, quer das popula
ções ribeirinhas, quer dos usuários que, mais distan
tes, pretendem usar as águas disponíveis do rio São
Francisco.

Quando aqui passei, na abertura, rapidamente,
reconheci e quero reconhecer claramente o quanto o
rio se deteriorou ao longo do tempo pelo mau uso, o
quanto de prejuízo as hidrelétricas construídas pela
Chesf, que em determinado momento foram vitais
para a vida nacional e, sobretudo, para o desenvolvi
mento da região nordestina, causaram a alguns esta
dos e o quanto isso mudou o regime do rio. Hoje iden
tifico com muita clareza os prejuízos causados aos
Estados de Sergipe, Alagoas, Bahia.

Gostaria também de abordar, e posso fazê-lo na
fase final, algumas alternativas que apresentamos.
Faço essa pequena abertura. Espero que essa não
seja a única oportunidade, até porque o projeto não
está pronto. Temos condições de apresentar sobretu
do o projeto da tomada de águas disponíveis que vai
garantir o uso de água no semi-árido. Estamos tam
bém estudando alternativas, do ponto de vista técnico
e econômico, para melhor atendimento e, sobretudo,
para a recuperação do rio, o que considero funda
mentai.

Nunca compreendi que as pessoas entendes
sem que, incluindo-nos como mais um usuário do Rio
São Francisco, deixássemos de levar em considera
ção, em primeiro lugar, a recuperação daquele rio,
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nacional em cima da transposição do Rio São Fran- Em 1919, o próprio Ifocs reconheceu a impossi-
cisco. Além desse, temos os nossos rios São Francis- bilidade de fazer a obra, considerou o projeto inviável
co, o corredor São Francisco a demonstrar a impor- tecnicamente já que não havia meios tecnológicos
tância, sem dúvida nenhuma, desta discussão. Te- para implantá-lo naquela ocasião.
mos feito isso. Estamos procurando democratica- Só em 1972, o Deputado Wilson Roriz, do Cea-
mente apresentar o PPA à sociedade, fazê-lo chegar rá, incluiu uma proposta que possibilitava a execução
mais perto da sociedade, recolhendo sugestões para do projeto por meio de grandes bombeamentos. Foi
o aperfeiçoamento dos programas e das ações conti- quando começaram a surgir as grandes bombas, as
das no PPA. disponibilidades de energia na região e tal.

Sei da seriedade de propósitos. Conheço e já vi Em 1981, o então Ministro Mário Andreazza
as duas realidades. Ouvi a manifestação sintética do contratou os primeiros estudos básicos, o anteprojeto
Ministro Fernando Bezerra. Tive oportunidade de es- de engenharia e o estudo de viabilidade econômica e
tar em vários Estados Nordeste - Bahia, Sergipe, Ala- financeira do projeto.
goas, Pernambuco - e pude constatar que esta dis- Em 1994, com o Ministro Aluizio Alves, no Go-
cussão interessa a todo o Brasil. vemo Itamar Franco, foi feito o primeiro projeto básico

Coloco-me à disposição dos senhores para que da transposição e, recentemente, pela Sepre, e hoje
possamos, juntos, não só com o Nordeste, mas com o Ministério da Integração Nacional, está sendo desen-
Brasil, assegurar de vez que essa obra saia do papel volvida uma adaptação desse projeto às novas va-
e se torne realidade. zões, às novas demandas estudadas recentemente e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- a ampliaç~o desse projeto para outra região da Paraí-
ardo Alves) - Passo a palavra ao Secretário Nacional ba, como Iremos demonstrar.
de Recursos Hídricos, Dr. Rômulo Macêdo. Esse foi o primeiro projeto, apresentado por

Peço à sua assessoria que desligue as luzes Marco Antônio ~e Macedo, Parlame~tar do Ceará, em
acima da mesa, para que se tenha melhor visibilidade 1847. Esse proJ~to era uma cap~aça? em Ca?robó e
dos quadros que serão demonstrados uma transferência de águas do no Sao FranCISco até

O ~ " o riacho dos Porcos, no Ceará. O mais incrível é que o
O SR. R MULO MACI:OO - Sr. PreSidente, S~. ponto escolhido por Marco Antônio de Macêdo ainda

~elator, Sr~s. e Srs. Deputados ~ Senadores, Sr. MI- é considerado pelos engenheiros o melhor ponto de
mstro, Sr. Vlce-Governad~r ~o RIO Grande do .Norte, captação e de transposição de águas.
tentaremos fazer a exposlçao em quarenta minutos. ... .
Estruturamos essa exposição para explicar o projeto ~omo eu dISS~, cnaram-se m,U1!OS mitos e falsas
de transposição, ao mesmo tempo em que mostrare- polêmicas a respeito da transposlç~o. Vamos te.ntar
mos alguns mitos e forças polêmicas criadas em tor- esclarecer um pouco d~ que é rea mente ~ ~roJet~.
no deste projeto justamente porque foi mal compreen- Va~os apresentar o projeto real da trans~0..slçao. Pn-
d'd I d t melro, parece-nos que a palavra transposlçao passou

I o ao ong~ o em~~. a idéia de que haverá transferência muito grande de
. Como dlss~ ? Ministro Fernand? Be!erra, o pro- água de um rio para a região, ou de que esse rio vai
Jeto d~ tran~poslç~o ~as águ~s do ~IO Sao,FranCISCo ser desviado para a região do Nordeste semi-árido,
é mUito antigo. A Idéia é mUito antiga. Vejamos um quando na verdade não é isso. Trata-se de um projeto
pouco do histórico da transposição. de adução de água como qualquer outro, tal qual o

Em 1852, o Imperador Dom Pedro II contratou o projeto de adução para abastecer uma cidade ou para
engenheiro Henrique G. F. Halfeld, austríaco muito um projeto de irrigação. Embora seja de porte respei-
conhecido à época na Europa, para fazer detalhado tável, o projeto é simples do ponto de vista de enge-
levantamento do Rio São Francisco e propor uma so- nharia e vai tirar somente 2,5% da vazão garantida
lução para a transposição de suas águas para o ria- por Sobradinho no ponto de captação.
cho dos Porcos, na Bacia do Rio Jaguaribe, no Ceará. Outra idéia que ainda se tem é de que o projeto
Depois, o Barão de Capanema apresentou proposta, de transposição visa a perenizar rios. Não é verdade.
o que também fez o escritor e engenheiro Euclides da O projeto da transposição é um projeto para levar vo-
Cunha. lumes de água do rio São Francisco - muito mais do

Em 1913, o então Ifoes, hoje Dnocs, elaborou que vazões, embora se precise de vazões para levar
um projeto que fazia a ligação do Rio São Francisco volumes de água - para o Nordeste semi-árido. Por
com a bacia do Rio Jaguaribe, no Ceará, por meio de isso, o projeto não tem caráter de perenização de rios.
um túnel de 300 quilômetros. Não é de bombeamento contínuo, mas de bombea-
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mento intermitente, o que possibilita que se usem as
águas do rio São Francisco quando as condições do
rio sejam mais favoráveis para levar água para o Nor
deste, ou seja, respeitando-se os usos no São Fran
cisco e atendendo ao Nordeste setentrional.

Outra confusão: a crença de que o projeto de
transposição é para abastecimento humano ou irriga
ção. Na verdade, os grandes projetos hidráulicos são
direcionados para determinado uso. No caso da
transposição ele tem uma particularidade. Não é um
projeto de irrigação, não é um projeto para abasteci
mento humano. Ele vai garantir água para abasteci
mento humano, vai garantir água para irrigação, vai
garantir água para a indústria. É um projeto de garan
tia de oferta hídrica. Vai garantir melhores condições
de uso da água já existente no território nordestino e
no. semi-árido nordestino. E isso vai provocar uma si
nergia quantitativa e qualitativa, característica especi
al deste projeto, como vamos demonstrar adiante.

(Apresentação de transparências.)
Este é um mapa dos riscos de secas no Nordes

te. Aqui está todo o Polígono das Secas. Quando
ocorre seca no Nordeste, menos de 40% das vezes
ocorre fora dessa área delimitada. Nessa área em
amarelo ocorrem secas entre 40% e 80% das vezes e
nessa área em rosa ocorrem sempre 80% a mais das
vezes. Ou seja, sempre que ocorre seca no Nordeste,
ocorre aqui. Então, o coração da seca no Brasil está
exatamente nessa região. O projeto vai ser direciona
do para um terço ou pouco mais, dessa região.

Apesar de no semi-árido brasileiro chover mais
do que em todos os semi-áridos do mundo, a região
enfrenta um problema: a má distribuição temporal das
precipitações, no tempo e no espaço. Daí a necessi
dade de reserva de água no Nordeste brasileiro. Para
se ter uma idéia da distribuição média temporal das
chuvas no Nordeste, 90% das chuvas ocorrem em
seis meses do ano. Só 10% ocorrem nos outros seis
meses. Dos 90% que se precipitam nos seis meses,
70% se precipitam em três meses. Os 30% restantes
se precipitam nos outros três meses. Então, a concen
tração das precipitações é muito grande. Portanto, o
maior ladrão de água existente no Nordeste é a eva
poração.

O Nordeste brasileiro tem essa característica
também: chove mais para cima do que para baixo.
Esses dados foram levantados a partir de um tanque
de evaporação, classe A, na Barragem Epitácio Pes
soa, próximo à cidade de Campina Grande. Essas
medições foram feitas durante alguns anos e che
gou-se a uma taxa média anual de evaporação de
2.340 milímetros por dia.

Uma outra característica do Nordeste se
mi-árido é a ineficiência da açudagem. Embora seja
absolutamente necessária e imprescindível a cons
trução de açudes - caso contrário não se poderia vi
ver no semi-árido -, eles são muito ineficientes. E por
que são ineficientes? São obrigatoriamente ineficien
tes porque são operados fazendo face a anos de
seca, a períodos prolongados de seca, conforme
ocorre no Nordeste. Ou seja, o administrador do açu
de, o órgão público que opera o açude é obrigado a
deixar uma reserva de água no açude para fazer face
a um possível ano de seca que venha pela frente. Qu
ando ele faz isso, deixa água espelhada no reservató
rio. Quando ele deixa a água no reservatório e vem o
ano seco, ele vai perder água por evaporação. Se, em
lugar do ano seco, vier um ano de inverno, como dize
mos na região, ocorre a cheia. Quando a cheia chega,
encontra o reservatório e verte por cima do sangra
douro. Então, somos forçados a perder água ou por
evaporação ou por vertimento. Esse é um dos reser
vatórios mais eficientes que existem no Nordeste bra
sileiro, o reservatório de Epitácio Pessoa, na Paraíba.
Cinqüenta e nove por cento de toda a água que che
gou nesse reservatório foi perdida por vertimento;
33% são efetivamente usados e 8% são perdidos por
evaporação. Ou seja, cerca de 67% da água do reser
vatório é perdida. Etem-se que considerar que esse é
um reservatório eficiente, porque na média só se
aproveita mais ou menos 20% da água armazenada
nos reservatórios do Nordeste, enquanto que em ou
tras regiões que não têm problemas de seca, não têm
perspectiva de seca, usam até 120%, 140% da água
do reservatório, porque existem rios perenes alimen
tando o reservatório, 80%, e no Nordeste nós usamos
somente 20%. Somos obrigados a perder o resto pelo
medo da seca.

O que acontece? Nós estudamos também a
questão da complementaridade dos regimes hidroló
gicos do Nordeste setentrional- Paraíba, rio Grande
do Norte, Ceará e Pernambuco - e a Bacia do rio São
Francisco.

Observamos esses anos de seca neste século e
verificamos que, quando ocorre seca no Nordeste
brasileiro, em 36% do tempo ocorre também no São
Francisco, e em 64% do tempo ocorre inverno no São
Francisco. Isso que dizer o seguinte: como somente
em 20% dos anos ocorre seca no Nordeste, na verda
de só há coincidência, no espaço de tempo de cem
anos, em seis anos de seca entre o Nordeste setentri
onal e a bac:ia do São Francisco, aproximad~mente.
Ou seja, em cem anos, só há coincidência de seca no
Nordeste e no São Francisco em seis anos.



07638 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2000

Essa é a maior particularidade deste projeto: a D'Água, na Paraíba, também é um exemplo de trans-
sinergia hídrica. Muitas vezes somos forçados a jogar posição que está em implantação.
nossa água fora, por vertimento ou por evaporação, Um outro ponto com relação ao rio São Francis-
para fazer face ao problema da seca no Nordeste. Por co. O rio São Francisco será sempre um mero doa-
que fazemos isso? Porque não temos garantia de dor? Não. Como disse o Ministro, o Ministério da Inte-
of~~a hídrica.~Com a t~ansposição, com a nossa tor- gração Nacional está desenvolvendo um projeto inte-
nelnn~a do Sao FranCISco, v~mos passar a ter essa grado da bacia do São Francisco para sua revitaliza-
garantia. Ao ter.essa garantia" p~ssaremos .~ usar ção. Entendemos que o projeto de transposição é
melhor os própnos recursos hldncos da reglao se- mais um usuário da bacia do São Francisco como
mi-árida: Is~o é um ~ro~eto de potenciali:a~ão do u~o são os projetos da Codevasf, como é a Chesf:
da própria agua territorial. Cada metro cublco que tiro .
do São Francisco e transfiro para a região semi-árida Esse é um quadro, por exemplo, de fl.nal de pla-
transforma-se em três metros cúbicos. No São Fran. no da Codev.ast. Ela pretende chegar, depOIS de 50 o,u
cisco só vale um metro cúbico; na região semi-árida 6? anos, mais ou menos, a um t~tal de 7~5 metros cu-
valem 3 metros cúbicos, porque ele possibilita um ?ICOS por segu.ndo no vale do Sao Franc~sco. O~que é
maior uso da própria água territorial da região. Isso dá Interessante nI~S~ é que toda essa vazao, a. nao ser
uma sinergia quantitativa e qualitativa também, por- os 55 metros cublcos por segundo, em Sergipe, e os
que quando deixamos, hoje, sem transposição a água 47 metros cúbicos por segundo de Alagoas, vai ser ti-
armazenada dos reservatórios para fazer face aos rada à montante da transposição. Ou seja, a transpo-
anos secos, o processo evaporativo provoca uma de- sição não causará nenhum impacto, com mais de
posição dos sais e uma progressiva salinização dos 90% do uso da transposição do São Francisco para ir-
reservatórios. Ao usar essas águas, com a garantia rigação.
da transposição, estamos proporcionando também Esses são exemplos de outras transposições
uma sinergia qualitativa às águas do semi-árido. que estão sendo estudadas pelo Ministério. Aqui está

Muitos pensam que a transposição é uma solu- a transposição do rio São Francisco, que será mostra-
ção pioneira, uma invenção nova, mas não é. A trans- da mais detalhadamente mais à frente. Mas há outros
posição é uma técnica da gestão dos recursos hídri- projetos que estão em andamento no Ministério,
cos usada secularmente pela humanidade para resol- como é o caso do canal do Sertão alagoano, caso do
ver problemas de desequilíbrios, quando eles surgem Projeto Dois Irmãos, no Estado de Sergipe, desse
entre oferta e demanda. projeto na Bahia, para o Vaza-Barris. Há um projeto

As setenta maiores transposições do mundo também de transposição a partir de Sobradinho para
conduzem cerca de 14 mil metros cúbicos por segun- o semi-árido piauiense. São todos projetos que estão
do no mundo inteiro. A primeira delas foi feita há cem sendo considerados e elaborados no Ministério. E a
anos antes de Cristo, na China. transposição do rio Tocantins para o rio São Francis-

Esses são exemplos de algumas transposições co, como uma compensação do São Francisco que
que estão sendo feitas no mundo, umas já estão pron- está sendo estudada pelo Ministério. Daqui a dois me-
tas, outras estão sendo feitas. Existe a famosa trans- ses teremos um primeiro estudo, o primeiro antepro-
posição do Tajo-Segura, na Espanha; Chavimochic, jeto de engenharia e o estudo de viabilidade dessa
no Peru, uma obra que está sendo feita atualmente transposição do Tocantins para o São Francisco.
com muito sucesso; o Projeto Arizona Central, nos Essas são algumas atividades que estão sendo
Estados Unidos; o Projeto Souder Ca~yon Ali Am.eri- desenvolvidas pelo Ministério no campo da revitaliza-
c~n Canal, também nos Estados, UnIdos; o Pr~Je!o ção econômica e ambiental do rio São Francisco.
Hlghlands Water, em Lesoto, que e uma t!a~sposlçao Estamos desenvolvendo estudos também. Daqui a
de um país. para outr~, de Lesoto~para a ~frlca do,Sul dois meses teremos pronto um plano de revitalização
e está em Implantaçao; a reversao dos riOS Paralba, ambiental e econômica do São Francisco com as se-
P.iraí e Lajes, uma tra~sposição ~o ~io de Janeiro; ? guintes atividades: '
sistema Guandu, no RIO de Janeiro, e uma transposl- ~

ção feita já há algum tempo; a reversão dos rios Tie- revegetaç~o de margens;
tê-Pinheiros-Sistema Light, em São Paulo, é uma ou- recuperaçao de áreas de nascente;
tra transposição de água de 210 metros cúbicos por recuperação e melhoria de trechos navegáveis,
segundo. Rio de Janeiro e São Paulo bebem água por por meio de derrocamento e também de dragagem de
meio de um projeto de transposição. O Coremas-Mãe alguns bancos de areia existentes;
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saneamento básico das cidades do Vale do São 25% da energia produzida pela Chesf. Mas o Rio
Francisco que contribuem com os esgotos para o rio e Grande e o Ceará já estão fazendo usinas termoelé-
controle da poluição agrícola; tricas a partir do gás e vão produzir 450 megawatts.

projetos de irrigação que poluem diretamente o Isso quer dizer que o Rio Grande do Norte e o Ceará
rio sem nenhum controle; podem até dizer para o Estado onde fica o São Fran-

regularização da cascata energética - isso cau- cisco: "Olha, vocês ficam com um terço da energia
sou um sério problema ambiental para o baixo São que eu consumo e me dá uma pequena parte em
Francisco e pode ser resolvido com a construção da água. Ou seja, a quota de água para gerar energia
barragem Pão de Açúcar, por exemplo; para o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará é

redirecionamento dos aproveitamentos de vár- cerca de 500 metros cúbicos por segundo. Queremos
zea do baixo São Francisco, que antes tinha todo um trocar 50 metros cúbicos por segundo desses 500 em
processo de irrigação e adubação natural por meio água, não queremos mais energia".
dos sedimentos carreados pelo rio São Francisco, e Por outro lado, a oferta de energia para o Nor-
que hoje está impossibilitado pela construção das deste já foi uma exclusividade do São Francisco. Hoje
barragens da cascata da Chesf, que retêm esses se· não é mais. () sistema está interligado nacionalmente.
dimentos e não os levam mais para o rio São Francis- Isso quer dizer que, na verdade, o problema de oferta
co. Esse é um impacto irreversível para o baixo São de energia para o Nordeste é nacional, não é mais o
Francisco. É preciso encontrar uma solução para isso; São Francisco. Portanto, o impacto da transposição é

existe ainda a gestão integrada de recursos hí· realmente em 1% da produção de energia.
dricos. A criação da ANA será uma das grandes con- Isso é uma evolução temporal da vazão média
tribuições para se fazer essa gestão integrada, algo bombeada do rio São Fr;ancisco. Isso quer dizer que
importantíssimo para o São Francisco; somente depois de 25 anos a transposição efetiva-

substituição do carvão vegetal na matriz ener· mente estará tirando cerca de 45 metros cúbicos por
gética regional; segundo. Somente depois de 25 anos. Ou seja, se

desmatamento para a fabricação de carvão ve· chegarmos nesta parte azul, que é o somatório das
getal. Isso não só para o carvão vegetal, mas também transposições para a Paraíba, o Rio Grande do Norte
para o uso, por exemplo, no pólo de gipsita, de Per- e o Ceará, em dez anos estará tirando somente 22
nambuco, que produz 90% do gesso brasileiro, que metros cúbicos por segundo. Vinte anos depois esta-
deve ser feito da lenha que se retirava; rá tirando cerca de 35 metros cúbicos por segundo.

incentivo ao incremento tecnológico da irriga- Vinte e cinco anos depois é que pode atingir de 45 a
ção. Incrementar a tecnologia nos projetos de irriga- 50 metros C1íbicos por segundo.
ção para proporcionar um melhor uso, um uso mais É insignificante em termos de vazão. A vazão
racional da água. garantida por Sobradinho, nesse ponto, é de 2.060

O impacto da transposição nos usos prioritários metros cúbicos por segundo. Se colocássemos hoje,
do São Francisco é zero. Os usos prioritários da água. por exemplo, o instrumento mais moderno que existe
A lei determina que os usos prioritários são para con· de medição de vazão, ele não teria sensibilidade para
sumo humano, consumo animal, produção agrícola. medi-Ia, diante dos 2.060 metros cúbicos por segun-
São as três principais prioridades para o uso da água. do que passam naquele ponto de captação.

Com relação a essas prioridades, o impacto da Esse é um gráfico meio complicado, mas um es·
transposição é zero. Ela tem um impacto na geração tudo muito interessante para verificar qual seria o real
de energia. A construção está projetada de modo a impacto da transposição em outros usos. ~ o conflito
que somente após 25 anos vai tirar uma vazão média da transposição com outros usos da bacia do São
anual de 50 metros cúbicos por segundo. Quando es- Francisco. Realizamos um estudo a partir dos dados
tiver tirando 50 metros cúbicos por segundo, o São da série histórica de janeiro de 1931 a jan~irQ"de

Francisco vai ter um impacto de 200 megawatts. Isso 1989. Aqui está a necessidade da transposição. Nes-
em 50% do tempo. Ou seja, na verdade, o que vai ta parte vermelha está a situação no reservatório de
acontecer é que o impacto na geração de energia Sobradinho, que regula o rio São Francisco. A parte
será de 100 megawatts. Isso quer dizer o seguinte: azul seria o que chamamos de Fator de Criticidade
100 megawatts significa 1% da capacidade da Chesf. Hídrica - FCH, quase que FHC.
Então, o impacto da transposição é 1% da capacida- O que acontece? Durante o século, verificamos
de da Chesf para produzir energia. Ora, o Rio Grande que somente nesse período, de janeiro de 1953 a ja-
do Norte, a Paraíba e o Ceará consomem cerca de neiro de 1956, é que haveria realmente um conflito
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entre o uso da transposição e os usos diversos na ba~ cias entre as marés altas e as baixas vazões proporci-
cia do São Francisco. Isso corresponde a mais ou onadas pela operação do sistema Chesf; a erosão
menos 3% do tempo. Ora, como o projeto de transpo~ das margens, proporcionada pela operação da
sição do São Francisco é basicamente de gestão de Chesf; a proliferação de águas indesejáveis. Ou seja,
recursos hrdricos, vai possibilitar uma melhor admi~ com a falta de sedimentos do São Francisco a água fi-
nistração desses recursos. Isso pode ser perfeita~ cou mais translúcida, e ar provocou um alteração am-
mente resolvido por meio de um programa de gestão biental significativa no vale, com o comprometimento
de recursos hrdricos que tenha a previsão de se usar das lagoas marginais, a diminuição de cotas mínimas
menos água em uma situação como essa, em usos para o bombeamento da jusante de Xingó. Isso cons~

menos prioritários. tituiu também um problema sério, inclusive com pro~

Isso é também uma perda de energia que evolui blemas na operação dos sistemas de irrigação da Co~

no tempo em relação às demandas que evoluem tam~ vesvasf e alterações na predominância do hábitat das
bém no tempo. espécies de peixes, em decorrência da falta de sedi-

O projeto de transposição terá impacto ambien~ mentos, como havia antigamente.
tal a montante e a jusante da captação? Não, consi~ Vamos falar um pouco sobre a oportunidade do
deramos ser um impacto insignificante, justamente projeto.
pelo fato de que vai impactar somente 1% da capaci~ O Ministro disse que começa a haver um dese~

dade de geração de energia da Chesf e que tem im~ quilíbrio entre a oferta e demanda.
pacto zero em relação a usos prioritários. Vimos fazendo há mais de dois anos estudos

Este é um mapa da bacia do São Francisco que sobre a região, e já concluímos todos os estudos hi~

mostra a situação do projeto de transposição; os dois drológicos. Identificamos todas as ofertas hídricas
eixos do projeto de transposição; o eixo onde se dará possíveis na região e também todas as demandas
a transposição do Tocantins para o São Francisco. atuais e futuras. Verificamos que por volta do ano
Aqui ~emos um outro eixo para o Estado do Piauí. 2002 haverá um empate entre a oferta e a demanda
Enfim, isso mostra um fato interessante. A barragem hídrica na região. Isso quer dizer que a partir desse
de Sobradinho, na realidade, dividiu o rio São Francis~ ano, como a oferta vai permanecer constante no tem-
co em dois rios. Essa é uma questão física, ninguém po, como era de se esperar, a demanda continuará
pode mudá-Ia. A grande capacidade de acumulação evoluindo. E a cada ano que passa, essa demanda
de Sobradinho proporcionou que para a jusante des~ vai-se distanciando da oferta. Essa demanda vai ca-
sa barragem tem-se um rio com uma vazão regularj~ racterizar uma situação de desequilíbrio entre a ofer~

zada alta e a montante o rio ficou ainda submetido à ta e a demanda. Sempre que há uma caracterização
variação da natureza, regimes hídricos pÍ'oporciona~ desse tipo a solução adotada por todos os pafses do
dos pela natureza. A montante de Sobradinho essas mundo é a transposição de águas de uma região para
vazões do rio caem substancialmente em algum pe~ outra.
rfodo para 600, às vezes 500 metros cúbicos por se- No futuro, isso deverá ser feito no Brasil no rio
gundo, mas a jusante de Sobradinho, não. A capaci~ São Francisco e no rio Tocantins. Essa é uma fatalida-
dade de regularização de Sobradinho garante água de que teremos que enfrentar.
para todos os usos a jusante. Esse é o verdadeiro perfil do Projeto de Trans-

Na realidade, esse rio, essa parte do rio que vai posição.
de Três Marias a Sobradinho é a parte mais degrada~ Para garantir a oferta hCdrica o projeto vai poten~
da e que está mais sujeita às variações temporais das cializar o uso na região. Por isso, vai gerar uma siner~

precipitações, o que não acontece a jusante de So~ gia. É um projeto intermitente. Possibilitará tirar água
bradinho. E a captação vai se dar justamente a jusan~ do rio São Francisco somente quando ele tiver condi~
te de Sobradinho. ção de doar essa água. É um projeto que não tem im-

Essa é uma relação do que aconteceu na região pacto relevante. Portanto, é importantrssimo para a in-
do baixo São Francisco no decorrer da construção da tegração do Nordeste.
cascata da Chesf. Isso provocou o assoreamento Estamos em vias de concluir o estudo de viabili-
pela perda da força do rio. Deixou de haver grandes dade técnica e econômica do Projeto São Francisco.
enchentes, deixou de expulsar determinados bancos Já temos alguns números anotados e eles são
de areia e também a cunha salina. para mostrar os benefícios indiretos do projeto.

O avanço da cunha salina é hoje um problema Fizemos um levantamento de município por mu-
sério, em decorrência do maior número de coincidên~ nicípio que serão diretamente impactados pelo proje~
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tO. Chegamos à conclusão de que, sem o projeto, o gundo podem ser destinados como reserva estratégi-
Poder Público gasta, mais ou menos, em 25 anos, ca para resolver o problema de abastecimento de
com secas na região, 7 bilhões de reais. Por que 25 água em Recife.
anos? Escolhemos esse período de 25 anos, porque Depois desses usos todos em Pernambuco,
é o período de amadurecimento do projeto, quando esse eixo chega na cidade de Monteiro, na Paraíba, e
ele passa da vazão zero para a vazão total, que seria leva a água para resolver o problema de Campina
de 50 metros cúbicos por segundo. Durante 25 anos o Grande e toda a região do cariri paraibano, muito pro-
Poder Público investiu nas secas 7 bilhões de reais. blemática. Hesolve também a questão de oferta de

Com o projeto o Poder Público deixará de inves- água para Campina Grande, João Pessoa. Ou seja, a
tir 3 bilhões, 725 milhões, o que dará uma redução de transposição é um projeto de vai garantir água para
3 bilhões, 485 milhões de reais durante o amadureci- cidades importantes como Campina Grande, João
mento do projeto. Isso quer dizer que, quando o proje- Pessoa, Recife, Caruaru, Fortaleza, Mossoró, enfim,
to começar a funcionar a plena carga, já estará pago uma série de cidades grandes e importantes do Nor-
somente pelo seu efeito na redução de gastos com as deste brasill3iro.
emergências, sem contar os benefícios gerados com Esses são os estudos que estão sendo feitos
a irrigação na indústria e outros usos proporcionados, pelo Ministério. Esses estudos já estão prontos, por
principalmente pela sinergia. secção regional.

Finalmente, este é o layout do Projeto de Trans- Quanto aos estudos de impactamento, estarão
posição. prontos daqui a dois meses e serão enviados ao Iba-

Aqui será feita a captação. São dois eixos: o eixo ma para análise e aprovação; os estudos de cartogra-
norte, que capta água em todas as cidades próximas fia já foram feitos; os estudos de viabilidade técni-
a Cabrobó, em Pernambuco. co-econômica também estarão concluídos daqui a

Faz a transposição efetiva na divisa do Estado um mês e meio e todos os projetos básicos estarão
de Pernambuco com o Ceará. A água prossegue ca- concluídos por volta do mês de setembro, outubro
nalizada para a cidade de Pau de Ferros, no Rio Gran- deste ano.
de do Norte, para ofertarágua à região da bacia do rio Essa é a relação de todos os estudos feitos. É
Apodi, no Rio Grande do Norte, e distribui, ao longo um projeto muito estudado. Todos os ramos da enge-
do seu percurso, água para a irrigação de cerca de 20 nharia foram levados em consideração. Há também
mil hectares em Pernambuco, na região do Brígida; uma relação de estudos no âmbito da engenharia civil
joga água no rio dos Porcos, no Salgado, que faz par- e no âmbito do meio ambiente. Tudo isso foi estudado,
te da Bacia do Jaguaribe, no Apodi, no Ceará; distri- desde o diagnóstico ambiental, diagnóstico do meio
bui água para a região das Várzeas de Sousa, a partir biótico, conservação, meio socioeconômico, enfim,
do Açude Engenheiro Ávidos, naquela região. Essa todos os tipos de estudos foram feitos.
água vai para a região de Sousa, e depois se dirige Basicamente eram essas as considerações que
para a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, na ba- queríamos fazer. Estamos à disposição de todos. Mui-
cia do rio Piranhas-Açu, e entrega água também mais to obrigado.
à frente, diretamen~e ao rio Ja~uaribe, que vai dar n~ O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
B~rragem Casta~hao; e a, pa.rtlf.d:ssa barragem sera ardo Alves) - Agradecemos ao Sr. Secretário Rômulo
f~Jt~ todo um projeto de dlstrJbUlçao de água pelo ter- Macêdo a competente exposição.
ntórlo ce~rense. . , , Sem sombra de dúvida ficamos muito impressi-

O EIXO Leste é também Importantlsslmo, porque onados com os dados as estatísticas e a seriedade
capta água no reservatório de Itaparica, leva á~u~ com que o assunto está sendo tratado, e assim mere-
para o açude Poço da Cruz, em Pernambuco; posslbl- ce ser conduzido.
Iita ~ recuperação de 4 mil hectares do proJeto d~ !~ri- Passo a palavra ao Sr. Ministro FernandoBezer-
g~ç~o d~ Dnocs, ~arado ~or falta de água, POSsibilita ra para complementar sua exposição. Em seguida,
a Irngaç~o de mais 15. ~J1 h:ctares, cheg~ndo perto daremos início ao debate.
de 20 mIl hectares de Imgaçao nessa reglao de Per- . . .
nambuco; possibilita levar água para toda a região do Já ~emos mUitos Parlamentares inSCritos para
Agreste pernambucano, Caruaru, que todos sabem os questionamentos. . .
que é uma região problemática. E pode inclusive ofer- Com a palavra o Sr. MInistro Fernando Bezerra.
tar água para resolver o problema de abastecimento O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA -
de água de Recife. Cerca de 3 metros cúbicos por se- Obrigado, Sr. Presidente.
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Quero apenas fazer umas poucas considera- Quero dizer que esse projeto está em desenvol-
ções, talvez até repetitivas. vimenta. Embora considere praticamente inexistente

. Em primeiro lugar, mostramos o projeto de to- essa probabilidade, poderemos chegar à conclusão
mada de água em dois pontos do Rio São Francisco. de que o projeto seria inviável, do ponto de vista técni-

Queria destacar o seguinte: não há prejuízo a co, econômico ou ambiental. Tudo nos leva a crer, no
nenhum Estado da bacia do rio, e a água estará dis- ponto em que os projetos se encontram hoje, que te-
ponível; o projeto não é de transposição para a pere- remos um projeto absolutamente viável. Por isso, pedi
nização de rios, e, sim, um projeto intermitente de ao Presidente desta Comissão que me desse a opor-
transporte de volume de água para encher as barra- tunidade de aqui voltar, quando estiverem prontos es-
gens prontas ou que estão sendo construídas nessa ses projetos que vão solucionar problemas desses
região do semi-árido nordestino. outros Estados.

Estamos encaminhando soluções e projetos es- Tenho absoluta convicção de que esse projeto
tão sendo elaborados. Quando assumi o Ministério não causa impacto negativo em nenhum dos Estados
encontrei esse projeto em andamento. Aqui foi mos- que o rio atravessa e em suas populações ribeirinhas.
trado o histórico dos 150 anos de discussão desse Estamos muito preocupados inclusive com a
projeto, mas posso-lhes assegurar que determina- questão de saneamento. O rio vem sendo poluído
mos a elaboração de projeto para uso das águas do gradativamente. Estamos também avançando em es-
São Francisco também para o Estado do Piauí. tudo dessa natureza.

Estamos estudando - e gostaríamos de contar Quero, a partir de um exemplo, mostrar quão im-
com a colaboração dos Srs. Deputados - soluções portante é a água para a saúde do nosso País. No Rio
para os Estados de Sergipe e Alagoas. O Deputado Grande do Norte, o Governo do Estado teve oportuni-
Albérico Cordeiro já me falou algumas vezes sobre o dade de executar um programa de adutoras para la-
Canal do Sertão e a solução do Projeto Alto Sergipe - var água sobretudo da Barragem Armando Ribeiro
Dois Irmãos. Gonçalves para várias cidades, que certamente teri-

Há um problema. Conforme ficou claro, o dano am vivido uma situação muito mais grave do que ou-
causado pela construção das hidroelétricas é, em al- tras, em relação à seca. Para mostrar o que significa a
guns aspectos, absolutamente irrecuperável. Ternos água nessas regiões, na cidade de Angico, no Rio
de analisar a situação de hoje, projetando uma opor- Grande do Norte, trinta dias após a chegada da água
tunidade econômica e uma recuperação do rio naqui- pela adutora, reduziu-se em 50% a freqüência de cri-
lo que for possível. anças no hospital. Esse é um dado impressionante.

Com relação ao Estado da Bahia, já está incluí- Quer dizer, água é saúde; água é vida; é condição
da no PPA a Hidrovia do São Francisco. Certamente, fundamental.
será de responsabilidade do Ministério dos Transpor- Quero discutiroassunto com franqueza. Não te-
tes a dragagem e o derrocamento do rio, para que se nham V.Exas. o menor constrangimento em fazer per-
torne navegável no trecho que antigamente era feito guntas, porque, por mais embaraçosas que sejam,
de Pirapora até Petrolina, Juazeiro. E estamos avan- estamos aqui com a convicção de que somente assim
çando rapidamente no projeto de transposição de teremos possibilidade de viabilizar esse empreendi-
águas do Rio Tocantins, utilizando afluentes que de- mento. Se eu não souber responder a essas pergun-
ságuam no Rio São Francisco. tas, certamente o Dr. Rômulo estará aqui para fazer

Segundo estudos preliminares, teremos condi- isso. Se for comprovado que há prejuízos, que há des-
ções de, a um custo razoavelmente baixo transportar vias, teremos a capacidade de, juntos, modificar o
entre 60 e 100 metros cúbicos de água ~or segundo projeto. Esse é o sentido, creio, da existência desta
para o trecho da Bahia, no Médio São Francisco. Sig- Comissão.
nifica que, se formos usar nessas tomadas de água Essa é a disposição do Ministério da Integração
aqui exibidas 50 metros cúbicos de água por segun- Nacional. Muito obrigado.
do, em média, somente daqui a 25 anos estaremos O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
aumentando a oferta de água, no horizonte projetado ardo Alves) - Agradecemos mais uma vez a participa-
pela CODEVASF sobre as demandas existentes hoje ção ao Sr. Ministro. S.Exa. pode ter certeza de que
nos Estados da Bahia, de Alagoas e de Sergipe. Esta- esta Comissão debaterá esse assunto com toda a se-
remos, de alguma forma, ampliando inclusive a capa- riedade e com a consciência de que aqui se poderá
cidade geradora de energia, ou seja, dispondo de vo- produzir um acordo que viabilize a realização desse
lume de águas. projeto. Se for necessário discutir, corrigir, aperfeiço-
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ar, tenha V.Exa. a certeza de que, pela sua história, o ponto de capitação, a relação vazão versus caudal
cada Parlamentar dará essa contribuição ao País, em e o caráter de intermitência da oferta de águas, va-
tão importante discussão. mos ver que a natureza e a mão do homem nos de-

Antes de passar a palavra ao Relator e demais ram condições que outros projetos não têm pelo mun-
inscritos, agradeço aos companheiros a presença tão do afora. No entanto, eles fizeram transposições à
numerosa nesta Comissão. vontade, com resultados de bom para ótimo. Então, a

Com a palavra o Relator, Deputado Marcondes perspectiva aqui, do ponto de vista ambiental, creio
Gadelha. ser a melhor, em comparação com o que aconteceu

O SR. DEPUTADO MARCONDES GADELHA - pelo mundo afora, embora ninguém tenha do que se
Sr. Presidente, Sr. Ministro Fernando Bezerra, Sras. e queixar em outros países, em relação às transposi-
Srs. Deputados, quero cumprimentar o Sr. Ministro e o ções feitas. Tenho preocupação com o que está
Dr. Rômulo Macêdo pela belíssima exposição, pelo acontecendo no terço médio e alto do rio São Francis-
conjunto de informações trazidas, que certamente se- co. Existe realmente assoreamento, devastação de
rão de grande importância para a formação da opi- matas ciliares e diminuição do fluxo na vazão do rio.
nião dos Srs. Deputados. Sr. Ministro, peço a V. Exa. ou ao Dr. Rômulo Ma-

Estamos dando o pontapé inicial nos nossos tra- cêdo que nos diga, primeiro, qual o estado atual do
balhos e todo desdobramento, todas as discussões rio, nos segmentos Alto e Médio, e estabeleça uma
natu·ralmente, terão como âncora o que foi dito, o qu~ comparação entre isso e a situação do rio hoje, no tre-
foi apresentado nesta manhã. Esse é o propósito do cho onde vai se dar a captação das águas, ou seja,
Ministério. entre os sistemas de barragens Sobradinho e a cas-

Antes de interpelar o Sr. Ministro, quero fazer cata da Chesf, mais embaixo. Parece-me que esse
uma pequeníssima profissão de fé, porque tenho sido trecho é.extremamente saudável, com vazão regular.
questionado a esse respeito. Como Relator deste Gostaria que houvesse uma comparação desse tre-
Grupo de Trabalho, não tenho por que esconder mi- cho com o que está acontecendo. Segundo, que
nha posição favorável à transposição de águas do Rio quantidade de água para irrigação está sendo extraí-
São Francisco, que é conhecida de muito tempo. Não da nos trechos alto e médio do rio São Francisco. Te-
tenho por que mudar ou procurar esconder essa posi- mos lá o Projeto Jaíba e outros - são vários os proje-
ção. Mas me reservo o direito de tomar uma atitude tos. Então, está havendo uma drenagem em grande
crítica, de assumir uma postura crítica diante desse quantidade de água naquele trecho. Terceiro, o que
projeto, em qualquer circunstância. Se não por disci- pode ser feito para revitalizar o rio? Começando pelos
plina intelectual, pelo menos por necessidade. seus afluentes, principalmente o rio Grande, o Cor-

Não me interessa, como paraibano, fazer a r~nte e o Carinhanha e a transpo~ição do ri~ Tocan-
transposição de águas de um rio morto. Não quero, t1n~, e~ q~e ponto se encontra hOJe ~ me?amsmo de
não interessa para a Paraíba. O futuro da Paraíba de- revltahzaçao? Em resumo, como esta o ~IO nos seus
pende dessa transposição. Ou melhor, não temos fu- trechos asso~ead~s e o que pode ser feito para me-
turo lá no semi-árido paraibano sem essa transposi- Ihorar essa sltuaçao?
ção. Mas também não adianta fazer a transposição de Gostaria de saber, por fim: se nada fosse feito
águas de um rio que não tenha maiores perspectivas. em termos de revitalização, isso seria um fator impe-

Quero-me somar, então, a todos os deputados ditivo para a transposição?
ribeirinhos do São Francisco na defesa desse rio, cu- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
jas perspectivas de futuro são essenciais para nossa ardo Alves) - Com a palavra o Secretário de Recur-
sobrevivência. Vamos fazer parte dessa bacia do São 50S Hídricos, Rômulo Macêdo.
Francisco - pelo menos, essa é nossa esperança - e O SR. RÔMULO MAC~DO - Como mostramos
temos que zelar por ela com todo o empenho e ardor anteriormente, na verdade, no trecho do submédio,
pelos que estão lá neste momento. Então, pelo menos médio e alto São Francisco, que vai desde a barra-
por essa necessidade, quero que acreditem na isen- gem Três Marias até Sobradinho, o rio São Francisco
ção deste Relator na condução dos trabalhos. ficou submetido ao regime natural das precipitações,

Sr. Ministro, o que foi dito aqui reforça minha ou seja, ocorrem cheias e também vazões muito bai-
convicção de que esse projeto, do ponto de vista am- xas aqui. Nesse trecho houve um processo de degra-
biental - e essa é a maior preocupação de todos nós dação maior. A jusante de Sobradinho se encontra um
-, é o mais seguro do mundo. Comparado com outros embasamento muito mais cristalino e, a montante, o
projetos apresentados, se levarmos em consideração embasamento é mais sedimentar.



Conseguimos, por meio do Onocs, que fossem
perfurados alguns poços, mas, para tristeza nossa 
foram perfurados em torno de vinte poços -, todos
eram secos, devido exatamente à situação geográfica
daquela região. e que estamos querendo é água para
beber.

e que V. Exa. disse, no que diz respeito ao pro
blema da mortalidade infantil, é fato. Antes dessa
seca naquela região, a mortalidade infantil atingia cer
ca de sessenta crianças por ano, no primeiro ano de
vida, em cada mil crianças que nasciam vivas. Esse
índice aumentou para algo em torno de 85 crianças, o
que vem demonstrar que a água representa muito,
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Com o desmatamento provocado nessas re- ção e melhoria de trechos navegáveis - desassorea-
giões do submédio São Francisco, principalmente mento e derrocamento -, saneamento básico nas ci-
para a fabricação de carvão vegetal, plantação de dades ribeirinhas, que com esgotos poluem o rio, con-
soja e por ser a região muito sedimentar, houve gran- trole da poluição provocada pelos projetos de irriga-
de carreamento de sólidos para o rio São Francisco. e ção, pela má drenagem dos projetos de irrigação, e
próprio desmatamento das margens do rio, com a re- regularização da cascata da Chesf, em função do que
tirada das matas ciliares, causou o desbarrancamen- ocorrem variações de nível no baixo São Francisco, o
to dessas margens para dentro do rio, o que provocou que causa problemas ambientais.
grandes dificuldades com relação à sua navegabilida- Enfim, todas essas ações estão sendo estuda-
de. das. Daqui a dois meses teremos soluções efetivas

Essa é a parte do rio que precisa ser navegável, para propor e discutir com os estados, no sentido de
é onde ocorrem as maiores demandas de irrigação. recuperar essas atividades do rio.
Por exemplo, Projeto Jaíba, 80 metros cúbicos por se- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
gundo; Projeto Salitre, na Bahia, 60 metros cúbicos ardo Alves) - Nada mais, Sr. Relator?
por segundo; Projeto Baixio do Irecê, também perto Vamos passar às inscrições de Parlamentares.
de 60 metros cúbicos por segundo. Tudo isso nessa e primeiro inscrito é o Deputado Armando Abflio, do
região, só para citar alguns projetos. sofrido Estado da Paraíba.

A jusante de Sobradinho é o local menos proble- O SR. DEPUTADO ARMANDO ABrUO - Exa-
mático, justamente pelo fato de que Sobradinho, pela tamente. Sr. Presidente. Sr. Ministro, em primeiro lu-
sua alta capacidade de regularização, oferta água ga- gar, quero louvar a apresentação desse projeto, ela-
rantida de no mínimo ou em média 2.060 metros cúbi- borado não só por V. Exa., mas também pela asses-
cos por segundo. Enquanto a montante de Sobradi- soria do Secretário Rômulo Macêdo.
nho essas vazões caem até 400, 500 metros cúbicos Sr. Ministro, antes de tudo, quero prestar um de-
por segundo, a jusante se tem em média 2.060 me- poimento. Moro em Esperança, cidade que dista 25
tros cúbicos por segundo. E a região entre Sobradi- quilômetros de Campina Grande. Ela é polarizada por
nho e Itaparica é a que tem melhores condições de cerca de dez outras cidades. E temos algumas sur-
oferta hídrica do São Francisco - a transposição presas. Enquanto as outras cidades estão discutindo
vai-se dar justamente nesse ponto. o racionamento de água, naquela região o abasteci-

E há a questão do baixo São Francisco, região mento de água está desativado há mais de um ano.
do rio que sofre mais impacto, pelo fato de que herdou Esperança, por exemplo, é uma cidade com 40 mil ha-
todos esses impasses que se dão a montante, pela bitantes. e seu abastecimento de água está sendo fe-
cascata da Chesf. Até hoje, manobras operacionais ito por meio de carros-pipa, cujo custo gira em torno
da Chesf, corretas do ponto de vista econômico, cau- de 80 reais. Conseqüentemente, isso está compro-
sam grandes prejuízos ao rio São Francisco. Mas, metendo muito a renda familiar. Sr. Ministro, o instinto
com relação à oferta hídrica para consumo em irriga- da sobrevivência, principalmente do paraibano, é
ção e abastecimento, o baixo São Francisco tem ofer- aguçado. E o que sucede? e cidadão esperancense
ta hídrica garantida e sobrando. São cerca de 2.000 hoje está tomando banho dentro de bacias, para de-
metros cúbicos por segundo. pois reutilizar a água, em função exatamente do pre-

Quer dizer, a jusante de Sobradinho não há pro- ço.
blema de oferta hídrica; o problema está a montante
de Sobradinho.

(Intervenção inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu

ardo Alves) - No microfone, Doutor.
O SR. RÔMULO MACÊDO - Com relação à re

vitalização, fizemos todas aquelas propostas sobre a
atividade de revitalização ambiental e econômica do
rio São Francisco. e Ministério da Integração Nacio
nal está desenvolvendo estudos a fim de elaborar um
plano de revitalização. Já estamos desenvolvendo es
tudos na área da replantio de vegetação nas mar
gens, recuperação de áreas de nascente, recupera-
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principalmente em termos de saúde, em especial na Permito-me neste instante, Sr. Ministro, lembrar
área de pediatria. a V. Exa. e ao Grupo de Trabalho que, se há uma ante-

Além de deixar registradas nossas congratula- rioridade de cearenses na defesa desse projeto, re-
ções ao Sr. Ministro, que tem sido determinado na montando a um dos ancestrais do Dr. Rômulo Macê-
elaboração desse projeto - estou falando em nome do, representante da Província do Ceará na Câmara
de toda a Paraíba -, quero deixar também registradas àquela época, quero aqui recordar o fato de, quando
nossas congratulações ao Presidente da Casa, De- Presidente da Assembléia Legislativa do Ceará, ter
putado Michel Temer, pela feliz iniciativa da criação e patrocinado um debate a requerimento do saudoso
instalação deste grupo de trabalho. Deputado Wilson Roriz, que foi, em âmbito estadual,

Quero fazer uma pergunta. Está sendo construí- um propugnador ardoroso dessa tese num primeiro
do e inclusive já se encontra em fase de conclusão o momento. Logo em seguida, eleito Deputado Federal,
Canal da Redenção, que liga Coremas-Mãe D'água, trouxe S. Exa. para o debate no Congresso Nacional
até as várzeas de Sousa. Pergunto, principalmente ao aquelas teses em defesa das quais ele tinha se posi-
Secretário, o seguinte: por que não essa entrada no cionado com obstinação admirável. Tanto assim que
eixo norte por meio do rio Piancó? Esse rio desembo- os primeiros recursos consignados no Orçamento por
ca em Coremas-Mãe D'água. Ora, se já existe um ca- ele próprio sinalizaram sua posição determinada, fir-
nal que leva água de Coremas-Mãe D'água até as me, em favor da transposição de águas do São Fran-
várzeas de Sousa, por que não o eixo norte entrar cisco.
exatamente por meio do rio Piancó? Aquele rio, Sr. Depois disso, Sr. Ministro, já como Senador da
Ministro, em função de uma. série de construções de República, participei de um grande debate que se ins-
barragens - quando chovia, claro -, num passado re- talou aqui com o patrocínio do Correio Braziliense.
cente, era perenizado. Em função da seca, não há Muito mais do que isso, fiz um pronunciamento, em ju-
mais essa perenização. Mas já existe naquela região nho de 1994, depois de haver participado de soleni-
alguma cultura no que diz respeito também a projetos dade no Palácio do Planalto na qual estava presente
de irrigação. a grande figura de homem público que é Aluizio Alves,

Então, fica registrada apenas essa pergunta. então Ministro de assuntos regionais - e aqui estou
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- diante do Presidente da Comissão, Deputado Henri-

ardo Alves) - Com a palavra o Sr. Rômulo Macêdo, que Eduardo Alves, e o meu fraterno amigo Senador
Secretário de Recursos Hídricos. Agnelo Alves. Naquela ocasião, Sr. Ministro, foi feita a

O SR. RÓMULO MACÊDO - Sr. Presidente, o entrega do primeiro projeto básico ao Presidente Ita·
projeto de transposição de águas visa, como disse, a mar Franco. E o que vimos do Chefe da Nação foi uma
garantir oferta de água aos estados nordestinos para posição firme. S. Exa. expressou sobretudo a vontade
que eles possam usar melhor sua própria água, já ar- política do Governo de concretização desse empre-
mazenada nos reservatórios. O Estado da Paraíba endimento.
optou pela averiguação na barragem Engenheiro Ávi- Cerca de quatro dias depois daquele grande
dos, porque achava que era uma situação melhor acontecimento que fez renascer as esperanças dos
para a gestão da água naquela região. Mas nada im- nordestinos, um discurso que proferi no Senado Fe-
pede que futuramente, no Estado da Paraíba, uma deral, ouvi uma intervenção da extraordinária figura
vez que o canal passa por toda a região, ao solicitar de homem público que é o ex-Senador Josaphat Ma.
água no rio Piancó, seja feita uma derivação do canal rinho. No momento em que extravasava aquela justifi-
prin~ipal para o rio Piancó ou outros rios. Nada impe- cada efusão de sentimentos pela perspectiva de se
de. E uma questão de gestão de água que tem que conduzir, por caminhos mais realísticos, o projeto da
ser administrada pelos estados. transposição, fui honrado com um aparte do Senador

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Josaphat Marinho. Naquele aparte, o Senador pela
ardo Alves) - Com a palavra, pela ordem de inscrição, Bahia expressava, com uma sutileza habilíssima,
o nosso querido Deputado Mauro Benevides, que mu- uma discreta restrição ao projeto, querendo conhe-
ito nos honra com a sua presença nesta reunião. cê-Io em profundidade. Para quem tem sensibilidade

O SR. DEPUTADO MAURO BENEVIDES - Sr. política - e por isso a pergunta é dirigida a V. Exi' dire-
Ministro Fernando Bezerra, antes de mais nada, agra- tamente neste momento -, nós tivemos a clara dedu-
deço ao Deputado Haroldo Lima, que, com o assenti- ção de que aquilo implicava um posicionamento, se
mento da Mesa, permitiu que invertêssemos a ordem não contrário, pelo menos de inquietação da Bahia,
de inquirição. diante do projeto de transposição.
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A pergunta que faço a V. ExA, Sr. Ministro da ponsabilidade de arquivá-lo, caso fosse comprovada
Integração Nacional, Fernando Bezerra, por que re- a possibilidade de haver qualquer prejuízo àquele
manesce a dúvida no nosso espírito de que realmen- Estado.
te não há uma adesão decidida da Bahia a esse pro- Na verdade, poderia também em defesa do
jeto - e o próprio Presi~ente ~enrique Edua~do Alves, Estado da Bahia, dizer quais são os benefícios que o
c?m a sua competência política, ~~ poucos Instantes, Estado tem em decorrência desse projeto. Nenhum.
disse que esse fórum nos conduziria a um acordo em Mas, ao longo do tempo, vários investimentos com re-
torno de um projeto, cuja viabilidade técnica e econô- cursos do Orçamento Geral da União foram feitos no
mica V. Ex' defende ago~ de forma muito empenha- Médio São Francisco, em benefício justamente do
~a e com os apl~u.sos de I.mportantes s~gmentbs das povo baiano. Se algum Estado necessita de uma
hd~ranças b~sllelras mais r:sponsávels -: ' é a se- transposição para projetos futuros, certamente é o
g~mte: V. Ex ~~nhece as razoe~. que poderiam det!r- Estado da Bahia. ~ por isso que, antecipando-nos a
minar u~ posICionamento restritivo da represent~çao esse fato, quando aqui disse da necessidade da inter-
da Bahl~ ou de alguns .re.?resentantes da Bahia a ligação de todo o sistema hídrico brasileiro pela ex-
esse projeto de transposlçao? cessiva concentração que há de água na Amazônia,

É a pergunta que remeto diretamente a V. Ex· estamos estudando já um início de transposição de
Acho que a resposta teria que ser indelegável, ema· águas no Tocantins que, na verdade, vai usar apenas
nada exatamente da sua responsabilidade de titular o rio São Francisco como um aqueduto, como umavia
da pasta. de transporte, acrescentando inclusive água àquele

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- trecho do rio que não teria no futuro.
ardo Alves) - Com a palavra o Ministro da Integração Portanto, disponho-me - e isso não é mais do
Nacional, Sr. Fernando Bezerra, que será ouvido que uma obrigação do Ministério - a estudar conjun-
atentamente pela bancada baiana, aqui expressiva e tamente com as lideranças, com o Governo da Bahia
presente. e com o seu povo ações para beneficiar aquele Esta-

O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA - Sr. do nesse conjunto de ações que se faz para aqueles
Presidente, tenho me questionado muito sobre o por- que são e os que pretendem ser usuários do rio São
quê dessa aparente e sutil posição da Bahia. Daí eu Francisco. Na verdade, esse projeto inclui esses Esta-
ter procurado mostrar e discutir o projeto. Creio que, dos, numa quantidade de água ínfima, se comparada
acima da possibilidade, que não aceitaria, de politiza- com a água usada pelas populações ribeirinhas,
ção de projeto dessa natureza, vai prevalecer o bom como usurários eventuais do rio São Francisco, por-
senso e uma análise fria do projeto e das suas conse- que apenas nas necessidades será feito o bombea-
qüências para o nosso País. Não estamos discutindo, mento das águas para encher as barragens que vão
Senador Mauro Benevides, um projeto que vá benefi- abastecer as cidades, que são fundamentais. Chega-
ciar - como algumas pessoas querem reduzir o seu mos a estudar agora um problema seriíssimo. Se a
espaço - apenas quatro Estados, nem seria digno de seca continuasse, qual seria a solução a ser dada
estar hoje à frente desse Ministério se me comportas- para uma cidade como Fortaleza, que tem tado aque-
se ali apenas como norte-rio-grandense, que sou mu- le porte, toda aquela dimensão? Chegamos a estudar
ito orgulhosamente. Sinceramente desconheço qual- a construção, em caráter temporário, de uma adutora
quer prejuízo que esse projeto possa trazer ao Estado que tiraria água da Barragem Armando Ribeiro Gon-
da Bahia. çalves, no Rio Grande do Norte, e jogaria no Canal do

Tive a oportunidade - tenho muitos amigos aqui Trabalhador para chegar até a cidade de Fortaleza. E
na minha frente, como alguns Deputados baianos - não encontramos - o que nos angustiou muito - ne-
de receber a visita, quinta-feira passada, de um grupo nhuma solução para a cidade de Campina Grande.
de Parlamentares baianos, à frente o Deputado José Mas, graças a Deus, seus reservatórios começam a
Carlos Aleluia. E, numa conversa muito franca e dire- encher de água e garantem o consumo, até que pos-
ta, como deve ser - tenho talvez o grave defeito de ser samos fazer a importação dessa água disponível. O
muito franco e direto, o que às vezes enseja interpre- importante de tudo isso é que serão águas disponíve-
tações que não cabem; realmente sou assim, franco e ' is do rio, águas que vão para o mar, águas que não
direto -, disse que desafiava os Parlamentares e o trazem prejuízo algum.
povo baiano a mostrarem à sociedade brasileira e a Gostaria que todos os Srs. Deputados - e por
nós qualquer tipo de prejufzo que esse projeto pudes- isso que fjz a provocação inicial - fizessem crfticas as
se causar àquele Estado. Disse que assumiria a res- mais contundentes. Vamos tentar respondê-Ias, por-
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que não podemos passar mais 1J;0 anos discutindo e a transposição de águas do São Francisco, e por
um projeto - e o problema agora se agrava -, sob isso farei alguns comentários polêmicos a respeito do
pena de termos a responsabilidade de deslocar as que foi exposto aqui.
populações carentes dessa área para outras cidades Gostaria de salientar que considero de enorme
do País: com um cU,sto social .mui~o mais e.levado do importância que a discussão nesta Comissão seja se-
que tera o uso das aguas do no Sao FrancIsco. rena, profunda, demorada, porque estamos lidando

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presiden- com questões estratégicas. Diz-se numa guerra que
te, peço a palavra pela ordem. quem erra na estratégia pode até acertar na tática,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- mas perde a guerra. Mas penso que quem acerta na
ardo Alves) - Tem V. Exlt a palavra. estratégia pode até errar na tática, mas ganha a guer-

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO _ Sr. Presi- ra. Nós qu.erernos, então, acertar a estratégia, o plano
dente, gostaria de dizer que, ideologicamente, a ban- como c?njunt~. _ .
cada da Bahia - aqui citada - jamais seria contra Minhas Indagaçoes sobre o exposto relaclo-
uma obra de tamanha magnitude, que tanto vai servir nam-se com questões de fundo e também com ques-
aos companheiros (Palmas). Nós, da bancada da Ba- tões mais detalhadas. ~as o ~rimeiro ques!ionamen-
hia, queremos um estudo profundo dos impactos am- to que faço - e gostana de dizer ao Dr. Romulo que
bientais. ele nem abordou o assunto, parece-me, quando da

Quero dizer que é importantíssima essa discus- ~ua intervenç~o - ~ sobre a ~iabilidade hídrica do pro-
são para a Casa, para a Bahia, para os Estados ribei- jeto. Esse projeto e, como dl~ o Deputado Marcondes
rinhos e para o Nordeste. Diversos projetos de irriga- Gadelh~, p~ra transpor um n? morto ou é para valer?
ção estão na prancheta há mais de vinte anos e não É para Ingl~s ver ou par~ sulista,ver? .
saíram de lá até hoje, projetos que são importantíssi- .,. Acredito que o projeto .esta rel~clonado a essa
mos para a Bahia, para a região Nordeste, para o Bra- Idela que prevalece no Brasil há m~ltos anos de ~ue
sil. São projetos que vivem guardados na prancheta, tudo para_o Nor~est~ deve ser o mal~ barato pos~lve!,
de uma geração de empregos tremenda. Cito, por por~ue ~ao há dlnhAelro. P~ra construir a ~onte RIO/~I-
exemplo, o Projeto Baixio do Irecê, que está sendo ter61, ItaIP~, o metro ~e Sao Paulo e do RI~ de J8:nelro
estudado há quase trinta anos. Só agora temos cerca s~mpre ha recursos, já para o Nordeste nao h~. E pre-
de 2 mil hectares em execução, quando a magnitude CISO ser algo.b~m barato, !anto que o tal projeto, se-
desse projeto vai a 30 mil hectares. Teremos 300 mil gundo exposlçao do Dr. Romulo e :s~udos que faço,
empregos diretos abrangendo essa área, que vai be- come~ou transpondo 300.metros cublcos por segun-
neficiar uma população dessa natureza. É importante do~ baixou para 216, depo!s 'para 50 e, ~gora, quer,:m
esse projeto e a sua discussão. Tenho certeza de que balx~r para. 22 metros c~blco~. DaquI a pouco nao
a bancada da Bahia vai se pronunciar aqui não sei se precisa mais fazer o projeto! E melhor colocar uma
favoravelmente, mas poderemos chegar 'a um con- bombinha lá, jogar água, dar um banho na turma e
senso nesta Casa sobre a importância dessa obra. pronto.

Era o que tinha a dizer. Ministro Fernando Bezerra, como nordestino V. ExB
. sabe do que estou falando. Mas V. ExA também partici-

O SR. PRESIDENTE (Depu!ado H~nnq~e Edu- pa deste Governo, o mais sulista Governo que já hou-
ardo ~Ives) - Vamos ret~rnar à lista de Inscntos em ve nesta República. De sorte que, de saída, alerto os
respeito aos colegas aquI pr~sentes.. Deputados do Nordeste aqui presentes para o fato de

Passo a palavra a um Parlamentar balano~ sem- que devem entrar com cuidado nessa hist6ria. A pró-
pre atuante nesta Casa, o Deputado Haroldo Lima. pria exposição feita começa demonstrando que o pro-

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - Sr. Pre- jeto é viável. Não está demonstrado! Não s6 não está
sidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, como Deputado demonstrado, como penso que ele não é viável! E
pelo Estado da Bahia, em princípio, confirmo o que gostaríamos de discutir esse assunto. Tenho aqui, por
disse o Deputado João Leão, ou seja, que a Bahia exemplo, uma declaração do Ministro Fernando Be-
não seria contrária a um tipo de proposição relaciona- zerra, transcrita pelo Senador Josaphat Marinho, que
da com benefícios ao Nordeste. Contudo, sou eng~- diz "há uma prioridade na revitalização do rio". Como
nheiro, fui chefe na Coelba muito antes da privatiza- nós vamos usar a água de um rio se ele não tem
ção, estudei mais ou menos o rio São Francisco e vol- água? Isso quem disse foi o Ministro. Mas foi dito aqui
tei a estudar essa questão mais recentemente, quan- que não há nenhum problema, que a água é (ininteli-
do passou a entrar em pauta a privatização da Chesf gível) e que não é preciso demonstrar. Não, é preciso
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demonstrar! O que está posto é isto: não há água no talizar a região como conjunto! E aí pergunto: á possí-
rio! Mas essa exposição nem tratou desse assunto; o vel fazer isso? Sim.
assunto é passado à margem. Gostaria de dizer, Sr. Presidente, Sr. Ministro,

Trouxe para cá estudos que andei fazendo e que que, em toda história do nosso País - tenho aqui estu-
já estão quase sendo publicados, sobre a vazão má- dos feitos pelo ex-Governador Miguel Arraes -, a
dia do São Francisco, que aqui não foi abordada. A União Federal realizou no Nordeste três obras de en-
única coisa sobre a qual se comentou foi a vazão ga- vergadura. A primeira começou no Império, com a
rantida do São Francisco, em Sobradinho. Garantida Rede Ferroviária Nacional, que está sucateada; a se-
significa comprometida com a produção de energia gunda teve início na Revolução de 30, com a Rede
elétrica, que equivale a 2.060 metros cúbicos por se· Rodoviária Federal, que está aí caindo aos pedaços;
gundo.Tudo bem, mas afora essa que já está compro- e a terceira é a Chesf, que começou com 60 mil quilo-
metida, que outra sobra? Não se falou nisso. Mas res- watts de produção e hoje está com 10 milhões e tanto.
pondo: a outra que sobra é de 740 metros cúbicos por Apesar dessa empresa ser uma beleza, está aí para
segundo. É muito pouco! Os próprios estudos do ser vendida! São essas as três obras que foram feitas
Dnocs dão conta de que com essa água só se pode ir- no Nordeste. O resto é um açude aqui, um poço acolá,
rigar metade da área já prevista para ser irrigada. Ou um negocinho ali, c~isa pouca comparada com obras
seja, não há água no São Francisco para realizar os de envergadura regional.
planos propostos neste instante! E o pessoal da Ba- O que queremos, Sr. Ministro, é que o Governo
hia, de Alagoas e de Sergipe estão sentindo certo dis- Federal assuma fazer agora no Nordeste uma quarta
sabor, porque com essa água não dá para irrigar as grande obra: transpor as águas do Tocantins, jogar
áreas irrigáveis. Ficam faltando aproximadamente bastante água desse rio com 11 mil metros cúbicos
750 metros cúbicos por segundo para irrigar o que por segundo de vazão - aí, sim, não altera nada reti-
está previsto pelo Dnocs. Está faltando água! Quando rar 2 mil metros cúbicos de vazão - para o São Fran-
o Dr. Rômulo aqui fala que não há impacto de água cisco e, com essa abundante água, levar água para o
porque só são 3%, isso pode nos enganar! É bom ir- Nordeste brasileiro de forma a redimensionar para
mos ao fundo do problema! Três por cento significam mais ~sse proje~o. Ess~ é a. nossa ~eivindicação! Po-
84 metros cúbicos por segundo, e não temos condi. dem dizer que nao há dinheiro para ISSO, mas há para
ções de dispor de 84 metros cúbicos por segundo, o Pro~r, para ~alva,r os bancos, par~ salvar_tudo! Por
porque está faltando, sem previsão próxima, cerca de que nao t,em dinheiro para ~sse pr~jeto? Nao.é caro.
uns 700. Isso segundo o Dnocs estão aqui os dados O que eXiste é uma guerra Ideológica para, digamos

P rt t t
' d I' . assim, desmobilizar nós, nordestinos.

o an o, penso que emas e ana Isar essa ,
questão com cuidado. A disponibilidade da água, ou Tenho aqUi um ~studo do Dnoc~ .9ue nos da
seja, a viabilidade hídrica do projeto está meio confu- conta de ~ue esse, projet~ ~e tr~nsposlçao de,águas
sa, muito complicada! Agora, como ficaremos? Gos- do Tocantins é mU.lt~ ca~o. E q~mze vezes ma~s_caro
taria de dizer, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Relator, do que a transposl~ao_slmple~. Essa transp?sl~ao aí
que o Nordeste não pode ficar com essa perspectiva e~t~orida em 3 bllhoes: QUI~ze vezes ~al~ sao 45

q e V. E.A apo t . d d '/'b' h'd' bllhoes. Srs. Deputados, ISSO e para nos Iludir. Repa-u . 1\.- n ou aqUI e um esequl I no Inca ' - " -
dentro de do's Nó - d 't . I A rem bem: 45 bllhoes. O maior projeto de construçao

,_ I anos. s nao pc emas acel ar ISSO. civil em aplicação no mundo hoje é a da grande Re-
um~o tem de resolver e não emoldurar nos~o proble· presa de Três Gargantas, na China. Vinte e quatro bi-
ma. Nós queremos resol~e! esse ,problema. Resolver Ihões é o valor do maior projeto em andamento no
o problema da transposlçao efetIva de água para o mundo. Portanto, esses 45 bilhões aqui são conversa
Nordeste! fiada. Não é verdade. É muito menos do que isso. Mas

A segunda parte da exposição do Dr. Rômulo muito menos, segundo estudos levantados pelo Se-
pareceu-me bem-feita e está demonstrada naquele nadar Antônio Carlos Valadares e realizados por es-
mapa. Quer dizer, tendo água, podemos fazer aquilo e pecialistas da Fundação Joaquim Nabuco, represen-
mais ainda! Mas penso que aqueles dados foram su- ta 120 milhões, dependendo do lugar onde se faz a
bestimados. Estão supondo que vamos ter pouca transposição, porque na Bacia do São F,rancisco,
água, ou seja, uma solução para miserável. A solução como V. Exas. sabem, e na Bacia do Tocantins exis-
proposta é a seguinte: distribuir entre os miseráveis a tem áreas de contato. Não há nenhuma montanha no
pouca água que resta. Não! Nós queremos é muita meio para ser transposta. Não há áreas de contato e
água para distribui·la bem para o Nordeste, para revi- duas lagoas já se inter-relacionam.
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Para encerrar, Sr. Presidente, não queria propri- o Deputado Marcondes Gadelha com a expressão:
amente discutir, mas levantar esses pontos, com bom "como fazer isso".
espírito, para examiná-los com cuidado e profundida- Deputado, não tenho o brilho de V. Ex!!, mas ain-
de, a fim de encontrarmos uma solução que nos con- da sou engenheiro. Seria comprometer toda a minha
vença. vida - é um projeto que V. ExB considera barato, mas

Último ponto, Sr. Presidente. Paralelamente a que, para um País pobre como o nosso, é expressivo
essa importante discussão circula uma outra, a res- - jogar o dinheiro deste País num projeto inviável. Se-
peito da privatização da Chesf. O ex-Presidente da ria absoluta irresponsabilidade. E não carrego comigo
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, nosso ainda essa marca da irresponsabilidade.
colega Deputado José Carlos Aleluia, deu a seguinte Portanto, quero tranqüilizá-lo. Gostaria, sem
declaração a um jornal: "Fui Presidente da Chesf. esse entusiasmo do discurso da oposição ao Gover-
Quem controla a Chesf controla o São Francisco. no do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
Digo isso como Presidente da Chesf que fui". Ora, en- pudéssemos, no Ministério, detalhadamente, como
tão essa discussão aqui, para ser conseqüente, tem engenheiro, discutir o projeto. Se V. ExB tiver oportuni-
de barrar a outra: ou a Companhia Hidro Elétrica do dade de ver o projeto e apontar equívocos em algum
São Francisco é dirigida pelo Governo e então pode- ponto do mesmo, certamente estará dando uma gran-
mos discutir a água do São Francisco ou a Chesf vai de contribuição não só ao Ministério, mas sobretudo
ser dirigida pelos espanhóis ou o diabo. E aí não há ao nosso País.
água para discutirmos, não. Muito obrigado. Sobre as águas do rio Tocantins, acho que V.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela or- Exª não me ouviu atentamente. Eu disse, com muita
dem, Sr. Presidente. clareza, que já avançamos num projeto que possi-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- velmente va~ usar um dos se,us afluentes, o rio do
ardo Alves) - Deputado José Rocha com a palavra Sono, para Jogar água no RIo Grande, desembo-

• : cando no rio São Francisco. Trata-se de um projeto
O SR. ~EPUTADO JOSE ROC~A - Sr. P~esl- cuja estimativa de custo ainda não temos, mas não

dent~: gostar~a de apr~sentar a seguinte sugestao a é excessivo, e que pode fazer uma doação de cerda
V. Ex .que seja det~r~mado ~m tempo para os Depu- de 60 a 100 metros cúbicos de água por segundo.
tados e para o ~r. ~Imstro, a fim de que tod?: possa_m V. Exª queira nos ajudar levando um volume
r~almente ter dlrelt~ à palavra n,esta re~mao, ~ena? de água que pudesse abrir maiores perspectivas
nao vamos consegUir chegar ao fmal da lista de InSCrl- para essa região, que dispõe de tão pouca água,
tos. mais aí teríamos que conversar todos, detalhada-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- mente. Não é nesta reunião que se vai definir e diri-
ardoAlves)- Otempo é de três minutos. Conto com a mir todas as dúvidas. O projeto está baseado na
colaboração dos Srs. Parlamentares. Terei que ser rí- construção de barragens, algumas já existentes,
gido, a fim de atender à sugestão do Deputado José outras em construção. É exatamente uma transpo-
Rocha e permitir o bom andame,n(~~ ~~~ trabalhos. sição intermitente de águas, de volumes, para ga-

Com a palavra o Ministro Fernando Bezerra, rantir o uso de água. Como V. Exll viu, perde-se por
para responder ao Deputado Haroldo Lima. evaporação e por vertimento, restando para usu-

O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA - fruto apenas 20% das águas armazenadas em mé-
Deputado, acho que V. Ex/! fez mais considerações dia, segundo o Dr. Rômulo Macêdo.
do que indagações. Fez apenas,um questionamen- Gostaria de convidar V. Ex!! para, junto com os
to sobre a viabilidade hídrica do projeto, que vale a técnicos das empresas de consultoria, examinar es-
pena responder, do ponto de vista técnico. ses pontos. O material tem volumes muito grandes,

Li o artigo de autoria do Prof. Josaphat Marinho, não poderíamos trazer.
por quem tenho grande apreço - tive a honra de ser OSR. DEPUTADO HAROLDO LIMA - O convi-
seu colega no Senado. Usei a expressão "como é que te está aceito.
alguém vai usar a água de um rio que não tem" para O SR. FERNANDO BEZERRA - O Dr. Rômulo
dizer que seria irresponsabilidade de qualquer pes- Macêdo e toda a equipe do Ministério estão inteira-
soa, de um Ministro, fazer um projeto dessa natureza mente à disposição.
sem levar em consideração a viabilidade hídrica. Foi Tenho certeza de que os homens públicos da
apenas para reforçar, e não pode ser entendido de Bahia são os homens públicos exemplares deste
outra maneira. Foi o que coincidentemente quis dizer País. Nunca passou por minha cabeça que os baia-
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nos, os seus líderes, pudessem posicionar-se con- neste Grupo com vontade de ajudar na construção
trariamente a um projeto dessa natureza. O que eu deste projeto a fim de que não se ofereça a espe-
aqui 'disse foi que este projeto não causa nenhum rança de um rio morto. Acho que temos condições
dano à Bahia - posso provar isso - e que certamen- de revitalizar o rio São Francisco, e essa foi a pro-
te o projeto precisa se tornar conhecido, para que posta quando se criou a Comissão do Vale do São
haja um posicionamento consciente de toda a soci- Francisco.
edade brasileira no sentido de viabilizá-Io. Devo trazer a esta Comissão, porque vale a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- pena repetir, com sua aquiescência, Sr. Presiden-
ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Saulo Pe- te, discurso de Luís Viana Filho, de 1946, quando
drosa. Depois falará o Deputado Fernando Gabeira, fazia uma equiparação das atitudes governamen-
segundo a ordem de inscrição. tais do Brasil e dos Estados Unidos. Lá, à época,

Peço colaboração aos Srs. Parlamentares no se criou a comissão do Vale do rio Tennessee e
sentido de que cumpram o prazo de três minutos, aqui a Comissão do Vale do São Francisco para
para que todos aqui possam ser respeitados e atendi- preservação, navegabilidade, uso de água para
dos em sua solicitação. consumo humano, irrigação e geração de energia.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr. Aqui nada foi feito até hoje quanto à preservação.
Presidente, Srs. Deputados, preliminarmente, gosta- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
ria de louvar o Presidente Fernando Henrique Cardo- ardo Alves) - Não há tempo, Sr. Deputado.
so por sua atitude. Louvo também o Ministro Fernan- O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Aqui,
do Bezerra pela sua iniciativa, assim como todo o seu usou-se as suas águas. Então, era essa a nossa preo-
818ft, que está aqui nos assistindo. E cumprimento o cupação. E queremos nos colocar à disposição do
Presidente Michel Temer por sua sensibilidade. S. Governo e da Comissão para esse assunto. Muito
Exa., por entender a envergadura desse projeto, obrigado.
con~tituiu este. G~u~o de .:rabalho, que certa~ente O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
da~a uma.con:nbUlça0'posltlva ao País no que diZ res- ardo Alves) _ Agradeço sua participação, Deputado
peito ao riO Sao FranCISco. Saulo Pedrosa.

Como fiz uma proposição, preocupa-me o fato Com a palavra o já citado Deputado Fernando
de qu~ um ~rupo de Trabalho com~sto por 76 Depu- Gabeira. Logo após, o Deputado Clementino Coelho.
tad~s. J~mals chegar~ a um denominador comum. Se Nosso Deputado do Rio de Janeiro.
o diVidirmos em váriOS subgrupos, poderemos nos
aprofundar nos temas específicos, a fim de que o Re- .0 SR. DE~UTADO ~ERNANDO GABEIRA -
lator chegue a uma conclusão ea um bom termo no fi- Do RIO de Janeiro, d~ BraSIl.
nal deste trabalho. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-

Gostaria de dizer, até para fazer justiça, que, ardo Alves) - Do Brasil.
quanto à interligação do rio Tocantins ao rio São Fran- O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA -
cisco via Rio Preto, há um estudo preliminar histórico Sr. Presidente, compreendo o interesse e o empenho
do Engenheiro Geraldo Rocha, baiano. Ele morou na do Sr. Ministro no projeto, uma vez que S. Exa. é um
minha terra muito tempo. É da cidade da Barra. Era tio grande nordestino, um grande brasileiro, mas não
do ex-Governador da Bahia, Orlando Antônio Balbino. compreendo o Governo. Não vou falar como Oposi-
Existem muitos estudos dispersos que, neste traba- ção exaltada, que nunca fui. Não quero dizer que V.
lho, poderão ser condensados. ExI seja, quero dizer que não vou falar como Oposi-

Não tenho muita preocupação com a água for- ção exaltada. O ponto central é que temos, na nossa
mada. A minha preocupação é com os formadores organização de Governo, uma definição de que quem
do São Francisco. Sou do cerrado baiano. Nesta Co- orienta esses grandes temas é o Conselho Nacional
missão há três Deputados da Bahia, do oeste baia- de Recursos Hídricos.
no, do cerrado baiano, há uns quatro ou cinco do Recentemente, fomos convocados a votar a
cerrado mineiro. Nós, além de outros ambientalis- criação da Agência Nacional de Águas, que será
tas, gostaríamos de centrar fogo na questão da pre- a executora da política definida pelo Conselho
servação dos barramentos, da ecologia, do estudo Nacional de Recursos Hídricos. Agora, vejo o Sr.
dos sistemas sustentáveis das microbacias, a fim Presidente da República incumbir o Sr. Ministro
de que possamos ter água para dar ou vender a da Integração Regional de um projeto que, abso-
quem precisar. Esse é nosso objetivo e estamos Jutamente, com todas as definições, não é de
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competência dele. Não é sua competência do que essa questão tem de ser discutida no contexto do
ponto de vista do que formulamos para o Brasil. meio ambiente.
Pode ser que haja um arranjo do Sr. Presidente Como interlocutor do Governo na questão do
da República, do PMDB, e decida-se que vá para meio ambiente, sinto-me diminuído. Se fosse Ministro,
o Ministério da Integração Regional, mas não é. pediria demissão. Mas como sou apenas interlocutor,
Quem tem de estar aqui discutindo isso é o Sr. sinto-me diminuído, porque essa é uma questão do
Ministro do Meio Ambiente; S. Exa., sim, é res- Ministério do MeioAmbiente e tem deser resolvida no
ponsável pelo Conselho Nacional de Recursos contexto desse Ministério. Quando decidirmos execu-
Hídricos, pela ANA, que vai ficar ligada ao seu tar a obra, chamaremos o Sr. Ministro da Integração
Ministério, e é o responsável por buscar uma so- Regional e outros Ministros para S. Exas. o fazerem.
lução para o problema de falta de água no Nor- Mas, no momento, é uma questão nossa que não está
deste. Essa solução já foi esboçada nos debates sendo respeitada.
que tivemos aqui. Não digo a solução prática de O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
que se vai transpor o Rio Tocantins ou transpor o ardo Alves) - Com a palavra o Sr. Ministro Fernando
rio São Francisco. Não tenho esse grande entu- Bezerra. .
siasmo que o Sr. Relator apresentou sobre trans- O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA _
posiçõ?s internacionais, uma vez que, os rus~os Deputado Fernando Gabeira, é uma honra muito
destrulram o mar; o mar da E~r~pa fOI d~strul~o grande dialogar com V. Exa., por quem tenho um
por um proce~sso ~e trans~o~lçao malfeito" nao enorme respeito e admiração, mas há um equívoco
pensado. Entao, minha poslçao é a de questlona- da sua parte. Este Ministério é responsável pela
mento do Governo. elaboração e execução de projetos hídricos. E per-

Sinto-me, de certa maneira, ludibriado pelo Go- guntaria: como examinar a viabilidade técnica do
vemo. Passei qu~se dois meses discutindo a Agên- ponto de vista ambiental sem um projeto? Coube, e
cia Nacional de Aguas, determinando quais seriam isso está bastante definido e claro na constituição
as atribuições específicas disso, queimei minha ca- do Ministério, não foi nenhum arranjo de partido, do
beça para buscar a solução de um fundo de univer- PMDB ou qualquer coisa dessa natureza. Se o Sr.
salização de água que pretendo apresentar como Deputado tiver o cuidado de ler as atribuições do
projeto para haver recursos, uma vez que nossa res- Ministério da Integração Nacional e do Ministério do
ponsabilidade internacional é garantir a todos os Meio Ambiente, verá que os papéis estão nitida-
brasileiros água suficiente. Firmamos, em 1992, na mente separados. Esse projeto, para ser executado,
grande reunião do meio ambiente promovida pela passará pelo crivo do Ministério do Meio Ambiente.
ONU no Brasil, no Rio de Janeiro. Temos essa res- Aí, sim, o projeto será examinado. V . Exª terá toda
ponsabilidade, temos os instrumentos, temos a pos- oportunidade no Conselho Nacional de Recursos
sibilidade de criar um fundo de universalização da Hídricos do meio ambiente de examiná-lo, e tam-
água, como criamos o fundo de universalização das bém a outorga, o direito de retirar a água do rio será
telecomunicações. E de repente o Governo designa concebido, se considerado viável o projeto, pela
o Ministério de Integração Regional para encami- ANA. Queria apenas dizer a V . Exª, isso não tem
nhar um projeto que não é um projeto de engenhei- muita importância, que o Ministério é da Integração
ros. Quer dizer, essa não é uma questão de enge- Nacional e não Ministério da Integração Regional. E
nheiros, por mais que ache fundamental a participa- a competência do nosso Ministério, pois assim en-
ção e a contribuição desses profissionais. Esse pro- tendi, é a elaboração e execução desse projeto
jeto diz respeito à questão ambiental do Brasil; esta- quando analisado pelo Ministério do Meio Ambiente
mos trabalhando com o rio São Francisco, e toda a e recebida a aprovação da ANA.
estrutura ambiental será mexida. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-

Não compreendo como possa haver entusiastas ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Clementino
ou grandes adversários da idéia antes que tenhamos Coelho, depois, o Deputado Jorge Alberto.
examinado todo o conjunto de relatórios ambientais, O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO -
antes que tenhamos feito as audiências públicas ne- Sr. Presidente, Exmo. Sr. Ministro, depois de dez anos
cessárias, antes que tenhamos constituído nossos de o Nordeste sofrer todo esse processo de margina-
especialistas para questionar o relatório de impacto Iização, é preciso ter muito cuidado porque o projeto
ambiental. Não entendo o entusiasmo nem de um que vem para a agenda para discutir a integração do
lado, nem de outro, de quem é contra ou a favor. Por- Nordeste Oll dos nordestes, se não for bem conduzi-
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do, se não extirparmos dele neste primeiro momento também. Isso tudo a dez quilômetros. Então, n6s te-
as questões emocional e política, vai-nos dividir. Te- mos de discutir isso com seriedade. A água diminui a
mos de nos concentrar aqui na questão técnica, na mortalidade infantil não s6 na Paraíba, mas em todo o
questãcuunbiental. São Francisco.

Fiquei muito confortado quando V . Ex!! expôs Eu me lembro de que quando esse projeto co-
aqui novamente que a decisão virá justamente do meçou a ser discutido aqui o Presidente Fernando
aprofundamento dessas discussões, que não exis- Henrique disse: "Se for água para beber, vai ter a mi-
te nenhuma imposição. E aí precisamos tomar cui- nha solidariedade; agora, água para irrigação, não".
dado. O nobre Secretário fez apresentação da des- Então, se o problema é matar a sede, não serão
mistificação de alguns tabus. É bom desmistificar, cinqüenta metros cúbicos, talvez o que se precise se-
mas é prudente não reintroduzir outros tabus. V . jam dez ou doze. E se for dez ou doze, será que não
Ex· pediu transparência, pediu que fôssemos trans- existem outras alternativas? Será que não podemos
parent~s. Sabemos que no Nordeste, como foi dito discutir outras alternativas? Existe, sim, uma Iimita-
aqui, já dividimos o rio São Francisco em dois, como ção de recursos. São os recursos'financeiros. Por que
se existissem dois rios. S6 existe um rio, não existe não damos andamento a todos os projetos já estuda-
um rio saudável e um rio que não possa doar. O rio é dos?

um s6. N,ão podemos mistificar que Sobradinho f~r- Quero reproduzir algo que recebi de alguém de
~~ um no .saudável que po~e doar..Por~ue há c~n- Pernambuco. É hipotético, entre o pequeno proprietá-
quenta anos estamos agredmdo o n,~ Sao Fra~cls- rio do Vale do Jaguaribe e de um pequeno proprietá-
co, os seus formadores, as matas clhares, a hldro- rio do Vale do São Francisco. Diz o seguinte:
via, e nada foi feito. Não é questão apenas do Go-
verno Fernando Henrique Cardoso, mas de todos Os habitantes do Vale do Jaguaribe
os governos passados. Aí não existe credibilidade vão votar no Governo. Ele está trazendo
para acreditarmos que as obras de cunho ambiental água do São Francisco, a 400 quilômetros
ou de pre$ervação do ente doador acontecerão de distância, para me ajudar.
pari paS8U ou concomitantemente com esse proje- Habitante do Vale São Francisco. O
to. pai do meu pai já tinha uma roça aqui, a

Sr. Ministro, esse projeto, a transposição para duas léguas do São Francisco, e o Gover-
essas bacias do Rio Grande do Norte, do Ceará e da no sempre disse que não tinha dinheiro
Paraíba, devia ser um item do grande projeto de res- para trazer água até aqui. S6 queria en-
gate elo semi-árido. N6s estamos discutindo aqui, mas tender como tem dinheiro para levar tão
o que se está passando para a mídia, o que está acir- longe.
rando nossos ânimos de doadores e receptores é que Então, n6s não podemos nos dividir nesta Casa.
esse é um projeto pontual. Temos de discutir toda a Temos de encontrar aqui uma saída salomônica para
questão do São Francisco, que passa pela hidrovia, isso. O Nordeste não pode ser apenado e se ver divi-
como V . Exi falou. dido nisso aí.

V . Ex· sabia que Itaipu fez o reflorestamento de Sr. Ministro, vou dar entrada hoje em um projeto
todas as bordas de lago? Agora, a Chesf não refiores- de lei, porque nesse primeiro momento aqui temos de
tou nenhum lago. E n6s temos de fazer o refloresta- chamar os técnicos. Eles devem opinar sobre a ques-
mento das bordas de Itaparica, de Sobradinho, etc. E tão ambiental, a questão hídrica, a questão da interli-
a hidrovia, que está prometida há tanto tempo e não gação de bacias. Aí, em um segundo momento, pode-
sai! E toda a obra da hidrovia tem cunho ambiental. remos discutir politicamente essa questão. Dessa for-

Não podemos ter dois rios. Essa questão de que ma, vamos querer introduzir um artigo, o 14, na Lei nS!
vamos exportar nordestinos e importar, se não impor- 9.433, transferindo ao Congresso Nacional, a esta
tar água... Permitam-me, isso é chantagem emocio- Casa, o poder de outorgar a água de transposição de
nal. No Nordeste não se morre de sede. uma bacia para outra, desde que o rio seja federal.

(Não Identificado) - Morre. Isso vai nos dar responsabilidade para não acontecer
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO- o que aconteceu na Rússia. Porque existem projetos

Morre, não. Não existe água para manter os módutoab1t magníficos de transposição, mas existem projetos fra-
produtivos do Nordeste. Ora, a dez quilômetros do cassados. Por exemplo, há inúmeros na África, por-
São Francisco, em Petrolina, a Califórnia brasileira, que foram feitos açodadamente, sem discussão. E o
em uma seca morre bode, morre cabra e morre boi mais emblemático é esse.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Está aqui, após o Deputado Mário Ne
gromonte, Deputado José Rocha.

(Não identificado) - Deve ser porque V. Ex! é
da Bahia. É melhor não falar.
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Por isso essa responsabilidade não pode ser O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
só do Executivo, não pode ser só técnica. Ela tem ardo Alves) - Com a palavra o Ministro Fernando Be-
de ter aprovação dos representantes do povo. Vou zerra.
pedir inclusive apoio deste Grupo de Trabalho para O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA -
esse projeto de lei, a fim de ter urgência urgentíssi- Não sei nem o que dizer, porque V. Ex!! talvez não me
ma e que a decisão final, depois de abalizada toda tenha entendido. Disse que esse era apenas um item
a questão técnica, seja uma decisão que nos leve do projeto a que V. E~ se refere, e que o projeto seria
justamente a dormir de consciência tranqüila, sa- muito mais abrangente. Era um projeto abrangente
bendo que tomamos a melhor decisão. que vinha a esta Comissão para discussão final.

Há estudos? Há vários estudos aqui, Sr. Minis· Não posso aceitar de V. Ex!! a pecha de chanta·
tro. Vários estudos. Inclusive, dizem que a questão de gista. Não fiz nenhuma chantagem emocional. Eu dis-
transposição de bacias deve ter um grande projeto. se e repito que se nós não tivermos solução para
Enfim, um projeto que resolva o nosso problema hídri· equilibrar o balanço hídrico da região, teremos, sim,
co não só nesses três Estados receptores. Aqui fala de retirar parte da população, que ao longo do tempo
que "os próprios mananciais hídricos existentes hoje se retirou espontaneamente para os grandes centros
no Ceará não estão exauridos ainda para o efeito de do País.
irrigação". Há um estudo do Dnae, de 1983, que diz Eu poderia entender como chantagem, da mes-
que o Ceará, "com os recursos naturais hídricos que ma forma, um posicionamento contrário ao projeto,
tem, poderia ter irrigado 150 mil hectares". Não sou como forma de obter benefícios ou resultados que es·
eu que estou dizendo, está no estudo que recupera- tamos dispostos a fazer.
mos desde 1983. Será que isso já está implantado? Portanto, acho, como V. ExB diz, que essa dis-
Será que já se exauriu a capacidade de se aproveitar cussão não pode ser emocionalizada nem politizada.
os recursos hídricos locais antes de se fazer essa A discussão tem de ser racional, absolutamente raci-
transposição? onal, porque é assim que me comporto. Eu vim para

Acho que é o momento - e aí temos de fazer cá disposto a aceitar qualquer tipo de observação,
coro aqui - oportuno de se priorizar algo que nunca mas não posso a~eitar qu~ V. E.xll me trate da mane~ra
se priorizou no rio: a questão ambiental. É a recupera. com~ ~ratou. Eu vim aquI discutir abertamente o proJe-
ção do rio através de saneamento, de matas ciliares, to e e ISSO que nós vamos faz~r.
de hidrovias. O SR. DEPUTADO JOSE PIMENTEL - Sr. Pre-

Queria dizer ao Sr. Ministro que confio que o tra. sidente, pela ?rdem. Pa,,? que possamos agilizar os
balho será feito imparcialmente. Apesar de termos trabalhos, serJa bom ouvir um grup? de ~rês ~~puta.
protestado aqui, não temos nada. Nós, de Pernambu- dos, até para que pudéssemos ouvir mais oplnloes
co, nós, do São Francisco, vizinhos da Bahia, reco. O SR. PRESIDE~TE (Deputado Henrique Edu-
nhecemos a capacidade e a inteligência do Presiden. ardo Alves) _. Sugestao acatada.
te e do Relator. Mas teria sido melhor se essa situa. Vamos chamar, portanto, os Deputados Jorge
ção estivesse equilibrada com um Deputado perten- Alberto, Paes Landim e Mário Negromonte.
cente a um' Estado doador e um Deputado pertencen- Faço apelo aos companheiros para que todos
te a um Estado receptor. Assim, poderíamos ter mais mantenham o elevado nível desse debate.
transparência. Não podemos ter a sensação de que O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Pela oro
isso é um rolo compressor. Estamos discutindo a dem, Sr. Presidente.
questão mais importante do semi-árido. Não é a O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
transposição, é a água. E só há um fornecedor: o Rio ardo Alves) -- Pois não.
São Francisco. O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Tenho imo

V. E~ sabe que não é só este Governo que é neM pressão de que V. Ex· deve ter-se equivocado, visto
gligente, mas todos os Governos o foram em relação que já me inscrevi muito antes e não fui chamado ain·
ao Rio São Francisco. Assim, é difícil acreditar que do da.
dia para a noite vá haver essa prioridade. Agora só
como São Tomé: é ver para crer. Quer dizer, qualquer
outro projeto que agrida o rio só poderia dar partida
se fizéssemos todos os remendos, todos os conser·
tos.



pa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Jorge Alber
to.

O SR. DEPUTADO JORGE ALBERTO - Sr.
Presidente, Deputado Henrique Eduardo Alves; Sr.
Relator, Deputado Marcondes Gadelha; Sr. Ministro
da Integração Nacional, Senador Fernando Bezerra,
saudando a todos, também desejaria, neste curto es
paço de tempo que me é reservado, cumprimentar os
Prefeitos do Estado de Sergipe, Município de Poço
Redondo, Sr. Frei Noque, e Município de Nossa Se
nhora da Glória, Sr. Sérgio Oliveira, além do jornalista
Luis Eduardo Costa. Eles se encontram presentes no
plenário, participando e presenciando este debate.

Nós, de Sergipe, assumimos postura contrária à
transposição das águas do rio São Francisco, porque,
como se diz na nossa terra, "gato escaldado tem
medo de água fria". Sergipe, na verdade, vem sofren
do muito ao longo dos anos devido a essa política
energética do Governo Federal, com relação à ques
tão do baixo São Francisco.

Inclusive, antes, nós já tínhamos debates e pro
postas para levar aos Ministérios da área, ao Gover
no Federal, justamente por conhecermos no nosso
Estado erosões, ilhas ao longo do rio, cunha salina
elevada, fauna aquática destruída, Ilha do Cabeça
destrurda, enfim, uma série de agressões ao rio,
como assoreamento. Havia, portanto, esse clima
negativo que se agravou quando se falou de trans
posição. Talvez por isso nós, representantes do
Estado de Sergipe, a classe política e a sociedade
civil organizada, manifestamos nossa preocupação
maior de imediato. Tivemos, sim, alento muito gran
de quando sentimos que V. Ex' estava afeito ao diá
logo, afeito ao debate. Inclusive V. Ex· tem mostrado
essa postura a toda a classe polftica nordestina, a
toda a classe polftica brasileira. Então, nosso gran
de alento, Sr. Ministro, foi sentirmos em V. Ex· um
aliado que reconheceu por que Sergipe posicio
nou-se contrariamente a essa questão da transpo
sição. Mesmo porque V. Exl sentiu que estávamos
sofrendo ao longo dessa polftica energética do Go
verno. Assim, foi essa a postura de Sergipe. Mas
hoje temos uma postura de entendimento, uma pos
tura de negociação - negociação no bom sentido
para que nosso Estado não venha a ser duramente
atingido mais uma vez.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Concluindo minhas palavras, quero dizer que
ardo Alves) - Deputado Jorge Alberto, Paes Landim, se nós formos analisar, pelos projetos de irrigação
Mário Negromonte e José Rocha. e estudos de implantação, teríamos aqui em torno

(Nio identificado) - O Relator assume a cul- de 623 metros cúbicos por segundo de água desti
nados a esse projeto. V. Ex· propõe pouco menos
ou mais de 10% do que isso para os quatro Esta
dos que precisam de água para consumo humano.

Então, de certa forma, teríamos até dificuldade
de discutir uma posição contrária a essa. Mas nós, de
Sergipe, estamos firmemente decididos e aguardan
do que o Ministério de V. Ex· promova, a exemplo dos
outros Estados, políticas compensatórias para os
Estados atingidos e políticas também destinadas à re
vitalização do rio São Francisco.

Essa é a postura do Estado de Sergipe, é a pos
tura da classe política. Queremos aproveitar este mo
mento em que debatemos a transposição de águas
do São Francisco para termos em contrapartida a re
vitalização de políticas compensatórias para o nosso
Estado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Com a palavra o Ministro Fernando Be
zerra.

(Não Identificado) - Os três.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Ah, os três de uma vez só? Está bem,
para agilizar os trabalhos.

Deputado Paes Landim e depois o Deputado
Mário Negromonte.

O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, não teria nenhum questionamen
to a fazer ao Sr. Ministro. Quero apenas, mais uma
vez, parabenizá-lo pela sua competência e inova
ção com que S. Exa. se vem havendo à frente do Mi
nistério não só em relação a este tema dramático do
São Francisco, mas também em relação ao Banco
do Nordeste e outras ações públicas do seu Minis
tério. A sua liderança já dizia o comportamento do
Ministro à frente dessa importante Pasta.

Eu fiquei satisfeito, quando V. Exl! falou, Sr. Mi
nistro, de um aspecto que me angustiava. Trata-se do
problema da revitalização do São Francisco. Quando
garoto, viajei muito de vapor pelo São Francisco, que
era um rio navegável. V. Ex' falou que tinha transpor
tes dentro dessa política da (ininteJigíveJ) do rio, que
ficaria encarregado exatamente dessa revitalização,
a fim de que o rio, o velho Chico, volte a ser também
um mecanismo de transporte hidroviário, o mais bara
to em nosso País. Sempre o País ficou mais como um
Estado de rodovias e esqueceu-se de hidrovias e fer
rovias.



Fevereiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 10 07655

Sr. Ministro, a sinceridade de V. Ex!! foi muito im- ção de energia. O Código das Águas determina isso.
portante, porque há seis anos vínhamos pelejando no E o restante, 30%, para outros usos: irrigação, abas-
Piauí para que se estudasse um mecanismo de viabi- tecimento humano, animal. E hoje a geração de ener-
Iidade do aproveitamento dessas águas também, gia já consome 75%. Então, com a criação da ANA,
para (ininteligível) o rio Piauí, o Canindé, que são os ela vai determinar isso.
afluentes mais próximos do rio São Francisco. Assim, minha preocupação é a questão da pri-

Acredito que a resposta de V. Ex!! sobre estudo vatização. Técnicos da CHESF dizem que esse é um
da viabilidade vai dar certo. E diria mais, Sr. Ministro: projeto muito polêmico, conflitante com a questão da
talvez a demonstração desse canal que ligaria Sobra- geração de energia e a questão da irrigação. Portan-
dinho ao rio Piauí - que dá nome ao Estado, que nas- to, é oportuna a presença de técnico da Chesf, condu-
ce na fronteira com Remanso, na Bahia, e Casa Nova, zida aqui pelo Presidente.
também na Bahia - vai ser a mais barata e talvez a Segundo, convido o Ministro Sarney Filho, preo-
mais rápida, até porque temos dois grandes açudes cupação do nosso companheiro Gabeira. Há quem
na borda do rio Piauí, o Petrônio Portela e Jenipapo, diga, em estudos, que o Rio São Francisco, daqui a 40
que vão se dividir depois até (ininteligível), já tendo de ou 50 anos, transformar-se-á em um rio moribundo,
modo o impacto da absorção de água do rio São transformar-se-á em um filete d'água, em função dos
Francisco. dejetos, dos afluentes venenosos e da desertificação

Não tenho nada a perguntar a V. Exª Quero dizer e do assoreamento. Então, a presença do Ministro do
apenas da esperança que a ação de V. EXª à frente Meio Ambiente seria importante e certamente trará
desse Ministério desperta em todos nós do Nordeste, contribuição importante para debatermos.
sobretudo daquela região sofrida do Piauí. Muito obri- O terceiro convite seria ao Presidente Lócio, da
gado, Sr. Ministro. Codevasf, empresa ligada ao Ministério de V. Ex>!, em-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- presa de desenvolvimento. A Codevasf tem projetos
ardo Alves) - Deputado Mário Negromonte. importantes, como Projeto dos Afluentes, que garanti-

o SR. DEPUTADO MÁRIO NEGROMONTE - rá vazão maior ao Rio São Francisco. Esse projeto é
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, em pri- muito importante. E projetos como de poços artesia-
meiro lugar, quero enaltecer a iniciativa do Ministro de nos, como de barragem, em regiões mais afetadas. A
buscar a criação desta Comissão. Da mesma forma, Bahia será a região mais afetada porque tem o maior
enaltecer a dinâmica e competente gestão frente ao semi-árido.
Ministério e a exposição brilhante, como a do Secre- Então, queremos a contrapartida. Os Estados
tário, Dr. Macedo. também vão querer a contrapartida. Esse Projeto dos

Gostaria de trazer algumas preocupações e Afluentes, e nós já tratamos disso em outra oportuni-
também de dizer que pela primeira vez essa tema dade, será vital para que a transposição tenha suces-
está sendo tratado com muita transparência, com so, pois garantirá maior vazão. Além disso, há projeto
seriedade, sendo debatido em uma Comissão do semi-árido também dentro da Codevasf.
muito plural - grande e plural. Tenho certeza de Então, a presença do Dr. Lácio seria muito im-
que vamos buscar o denominador comum, porque portante, porque a Bahia, maior área do semi-árido,
V. Exª já disse que queria ouvir os prós e os con- teria de ser também beneficiada com a contrapartida.
tras. Esse tema é apaixonante. Há pessoas favo- Eveja V. Ex>!, o Vale do São Francisco tem terra poten-
ráveis que acham ser a solução do Nordeste e há cialmente irrigada de 2 milhões e 500 mil hectares.
Parlamentares que acham ser o terror, que vai tra- Então, que projeto vamos ter para a irrigação do Vale
zer grandes problemas ao São Francisco. do São Francisco?

Dei entrada em um requerimento convidando Eram essas as minhas indagações. Quero dizer
três personalidades. Em primeiro lugar, o Presidente que estamos aqui atentos para dar contribuições. V.
da Chesf. E por que S. Sa.? Porque estamos vendo a Ex!! tratou o assunto com muita transparência. Se me
questão da privatização da Chesf. Esse é um tema trouxerem argumentações que não são viáveis, ainda
muito perigoso para o Nordeste. Quem comprar a veto. V. E~ foi muito lúcido, sério e transparente. Para-
Chesf, comprará o rio São Francisco. Comprando o béns.
rio São Francisco, como vai ser a transposição? Esse O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
é um tema muito perigoso. ardo Alves) - Com a palavra o Sr. Ministro Fernando

Então, veja bem, o Código das Águas permite Bezerra, respondendo aos Deputados Jorge Alberto,
que tão-somente sejam utilizados 70% para a gera- Paes Landim e Mário Negromonte.
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O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA - Que o problema hCdrico daquela área do Nordeste
Sr. Deputado Jorge Alberto, já tivemos oportunida- existe, existe. Qual é a outra alternativa? Vamos jun-
de,. separadamente ou em conjunto com a bancada tos buscá-Ia. É muito fácil criticar, quero que apontem
de Selliltpe, de expor o projeto e ouvir as apreen- outras soluções. Se tiver, é mais racional, mais bara-
sões do povo de Sergipe por intermédio de seus IC- to, ótimo, vamos fazer. E as contrapartidas... Acho
deres. Quero dizer, e o Sr. Deputado sabe bem dis- absolutamente justo, o Deputado, juntamente com o
so, o quanto mudei minha opinião em relação a Deputado José Rocha e outros Deputados, conversa-
essa questão. Eu, que não compreendia um posici- ram conosco e sabem da disposição do Ministério.
onamento contrário, passei a compreender, vi Acho justo, estamos estudando ações de usuário do
quanto prejuízo foi causado pelas hidrelétricas, etc. rio São Francisco. Épreciso que as pessoas compre-
Como disse no princCpio, esse é.um projeto abran- endam que o rio São Francisco é nacional, não é pro-
gente, apenas expusemos aqUi uma tomada de priedade de ninguém e, como todos os mananciais
água. brasileiros, foi, ao longo do tempo, usado sem ne-

É interessante até que se diga, Sr. Deputado, nhuma autorização e, muitas e muitas vezes, com
que vamos tirar depois de Sobradinho a água se o recursos de toda a sociedade brasileira. Assim é
projeto ~ssim for.definido a~ final desses,debates e com a maioria dos projetos de irrigação ali implanta-
for consld~ra~? Viável. Se nao pud.er~os tlr~r a água dos, que trazem benefCcio à sociedade, onde o se-
porque é mVlavel, tam~ém será ~nvlável tirar ~gua tor privado gera emprego, renda, mas que, na ver-
para ~ualquer outro pr~Jeto no baiXO São FranCISCo. dade, não se remunera... Era preciso que houvesse
Se nao h~ ~gua para ISSO, não há água para nada, a ANA _ e novamente refiro-me à importância da
nem para Irrigação, é claro. . ANA, que o Sr. Deputado Mário Negromonte citou,

, Agradeço ao Sr. Deputado Paes. landim a refe- como instituição que terá controle sobre o uso da
rêncla que fez e ~o Sr. Deputado MáriO ~egromonte, água em nosso PaCs. E, certamente, se tivéssemos
que t~ apreensoes absolu~amente pertmente.s. Em cobrado a água, talvez esse recurso tivesse sido
relaçao à Chesf, é ~ecessárlo ~ue tragam aqUi seus destinado à manutenção e recuperação do rio São
rep~esentantes',Já tive oportu~ldade de "!ostrar esse Francisco. Muito obrigado.
~~~~~~ ao Presidente e à eqUipe de técniCOS da em- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-

Q t S M
' . t S F'lh ardo Alves) - Com a palavra 05 Srs. Deputados José

uan o ao r. 1015 ro arney I o, apenas su- R R' d G d M I
giro que o projeto não está apto a ser analisado do d ocha, B. Sá e almun o ornes e atos, pe a or-
ponto de vista ambiental porque não está pronto. E em.
seria difCcil ao Sr. Ministro Sarney Filho dar opinião so- O SR. D~PUTADO JOSÉ R?CHA - Agrad~-
bre um projeto que não conhece. Esse projeto irá ao ço-Ihe, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprt-
crivo e análise daquele Ministério. mentar o Ministro Fernando Be~erra, o ~~. R~lator

Preocupa-nos muito os dejetos. O usuário, as Marcon~es Ga~elha, e toda a,eqUlpe do Mlmstérlo da
populações ribeirinhas, com todo respeito, são os Integraçao NaCional que aqUi se e~contra. Acompa-
responsáveis pelo estado em que o rio se encontra nhamos ess.e debate desd~ ~ Leglsl~t~ra passada,
hoje. E essa é uma questão que tem de ser resolvida. quando a~UI~esteve o ex-MI~lstro AlUIZIO Alves, em

Sobre o rio secar - vi matéria sobre o assunto uma Comlssao de desenvolVimento urbano da Casa,
que atribuCa à Nasa estudo dessa natureza _ é inve- trazendo e apresent~~do os ~stu.dos e a pr~~cupação
rídico. Contactamos a embaixada norte-americana de levar água à reglao seml-ártda, espeCificamente
e esse estudo simplesmente não existe. Não s~ do Rio ~rand~ do Nort~, da~ParaCb.a e Alagoas. Lou-
pode afirmar que daqui a quarenta anos o rio estará vamos, InclUSive, a obstlnaçao de diversos Parlamen-
seco sem argumentos técnicos para isso. tar~~, colegas nossos, como os Deputados Arma~do

Queria renovar a disposição do Ministério de A,blho, Roberto Pessoa, Marcondes Gadelha, e~fl~,
aprofundar-se em conjunto com o Congresso Nacio- diversos Parlamentar~s, s=mpre d?fendendo a Idéia
nal nesse debate. Tenho a convicção de que esse de- de que as águas do RIO S~o FranCISco chegassem a
bate, por mais duro que seja, algumas vezes injusto, é esses Estados para amenizar a sede.
absolutamente necessário; sem ele não vamos che- Sr. Ministro, desejarCamos que essa discussão
gar a lugar algum. Discutimos isso 150 anos: ou deba- não fosse aqui tratada situando a Bahia como contra
temos e fazemos, ou debatemos e arquivamos. Va- ou a favor dessa questão. Cada Estado tem seus Par-
mos cuidar de outra coisa. Qual é a outra alternativa? lamentares, que vão externar suas posições ao longo



Durante a exposição do Dr. Rômulo, observa
mos que a prioridade para os Estados é água para
beber. Assim como a água salva vidas, ela também
mata. E constatamos, pelos trabalhos de irrigação de
senvolvidos em todo o Vale do São Francisco, a gran
de quantidade de agrotóxicos e metais que são joga
dos nessas águas. Seria de bom alvitre compatibili
zarmos com o Ministro Ovídio de Ângelis um trabalhq
conjunto com o Ministério da Integração Nacional,
com projetos paralelos ao da transposição, de priori
zações de áreas, para despoluir essas águas, sob
pena de transportamos águas que já têm algur:n t~or

de contaminação e que levarão mais dificuldades ao I

transmitir patologias às populações que deverão ser
usuárias desse sistema.

E, com certeza, esta Comissão será um susten:
táculo político a alguns impasses que possam sL!'~ir
entre os Estados para viabilizarmos essa transpc;>si
ção. E quero ainda ressaltar que, além da tra~sposi

ção, que considero um grande desafio para o Sr. Mi
nistro, há a questão da Sudene, da Sudam, do Dnocs
e dos fundos constitucionais. Mas tenho certe~a, peJa
competência, pelo dinamismo do Sr. Ministro, que 'S.
Exa. terá grande êxito.

Muito obrigado.

O,SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu
ardo Alves) - Com a palavra o Deputado Fernando
Ferro. Ausente. Com a palavra o Deputado CleLJber
Carneiro.
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do debate. Aqui foi levantada essa questão pelo De- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
putado da Paraíba... ardo Alves) - Obrigado, Deputado José Rocha. Va~'

(Não Identificado) - Armando Abílio? mos discutir a sugestão de V. Ex!. logo mais, quando
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não, do esta Comissão se reunir para administrar o roteiro d~'

Ceará... trabalho.
(Não Identificado) - Mauro Benevides. Com a palavra o Deputado B. Sá. Ausente. Com
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - É, Mau- a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos.

ro Benevides. Queria que esta questão não fosse O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE
exposta aqui dessa maneira politizada. Desejaría- MATOS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro,
mos que esta Comissão estudasse a transposição queremos ressaltar a iniciativa do Deputado Michel
de águas para o semi-árido e que nesse trabalho Temer em formar esse grupo de trabalho, de grande
fossem estudados os rios Tocantins, São Francis- valia, e nosso orgulho de ter como Presidente V. Exll.,

co, todas as bacias que pudessem contribuir levan- Deputado Henrique Alves, e o Relator Marcondes
do água para os Estados do Nordeste. Gadelha.

O Sr. Presidente da República, logo no seu pri- Sem dúvida o Ministro Fernando Bezerra tem
meiro mandato, em Minas Gerais, assinou documen- grandes desafios na sua Pasta: a revitalização da
to com todos os Governadores do Nordeste compro- Sudene, a Sudam, a questão do próprio Dnocs, a
metendo-se a dar prioridade à revitalização do rio questão da revitalização e reestruturação dos tun-
São Francisco. Até hoje, Sr. Ministro, não tivemos dos constitucionais. Mas, com tudo isso, a transpo-
esse compromisso do Sr. Presidente da República sição do São Francisco é uma das missões, um
sendo colocado em prática. dos desafios maiores do Ministro Fernando Bezer-

O que desejamos é que haja um programa de ra.
revitalização do rio São Francisco com todos os seus
usos múltiplos. E devo dizer a V. ExA usando suas pa
lavras - e quero, na oportunidade, parabenizar o Se
cretário de Recursos Hídricos Rômulo Macêdo pela
exposição -, que no semi-árido do Nordeste chove
mais de baixo para cima do que de cima para baixo. E
o rio São Francisco está secando, Sr. Ministro - per
mita-me discordar de V. Exll -, porque está assorea
do, sua lâmina está cada vez mais larga, suas
águas estão evaporando mais. Não só secando
pelo assoreamento, mas também está sendo conta
minado por todas as cidades ribeirinhas e por vári
os afluentes. O Rio das Velhas joga toneladas e to
neladas de contaminação no rio São Francisco, e
depois nós vamos ter transposição não de água,
mas de esgoto, para o Nordeste, o que não deseja
mos. O que queremos é que haja um trabalho, um
projeto global de revitalização do rio São Francisco,
como também a transposição das águas do Tocan
tins juntamente com o São Francisco, para levar es
sas águas ao semi-árido.

E queria sugerir ao Presidente desta Comis
são que fossem criados subgrupos de trabalho por
Estados, com Deputados de cada Estado, para dis
cutirem qual a repercussão desse projeto em seus
Estados. E esses subgrupos de trabalho depois tra-
riam os resultados para um debate entre os grupos
e, aí sim, encaminharemos uma grande solução
desta Comissão, tão bem presidida pelo Deputado
Henrique Alves.
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O SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO - O SR. DEPUTADO B. SÁ - Sr. Presidente,
Sr. Presidente, Sr. Ministro, certamente a solidarie- Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Relator, Dr. Rômulo
dade de Minas Gerais não faltará a projeto de tal Macêdo, não tenho nenhuma pergunta a fazer. Vou
magnitude, como também o espírito crítico de nos- fazer apenas duas observações. Primeiro, é preciso
so Estado atuará nesse estudo e na condução des- que se diga alto e bom som que desde 1992, já nes-
ses trabalhos, já que Minas tem o próprio São Fran- ta Casa, quando se falava em transposição das
cisco nascido das suas entranhas, fornecendo 70 a águas do rio São Francisco, fiquei na trincheira,
75% das águas do rio. Então, a solidariedade de Mi- num determinado instante, até como um Dom Qui-
nas ao Nordeste não faltará, mas o espírito crítico xote, pedindo, cobrando e exigindo dos ministros
de Minas, peculiaridade nossa, atuará no sentido sucessivos que o Piauí também fosse incluído nes-
de uma cobrança efetiva de que esse rio, mor- se programa, posto que no estudo de 1981, ainda
to-vivo, rio que às vezes enxergamos morto mas no Governo Geisel, Ministro Mário Andreazza,
que queremos vivo, terá todas essas salvaguardas quando as empresas Noronha e Hidroterra foram
garantidas pelo seu Ministério e pelo Governo Fe- contratadas para fazer o estudo preliminar, já na-
deral. Queremos um rio revitalizado, um rio que não quela época estava incluído o Estado do Piauí
traia nossa esperança, que não se deite eterna- numa transposição intitulada Sistema Sobradi-
mente em estudos como esse, levantado aqui, de nho-Paulistana, hoje a versão posta Canindé-Piauí.
150 anos atrás, do engenheiro Alfred, a pedido de Temos mais de 40 municípios na região semi-árida
Pedro 11, estudo, aliás, vivo e atual. E tenho o teste- do Estado do Piauí. E se pessoas morrem, Sr. Mi-
munho da minha própria cidade, Januária, na beira nistro, V. Exll tem razão, por falta de água no Nor-
do rio São Francisco. Os estudos de Alfred, naquela deste, morrem muito mais ainda, como também ci-
região, são atualíssimos. Ele dizia, no seu livro "A tado por V. Exll o exemplo de Angicos, por água con-
Exploração do Vale do São Francisco", que o porto taminada. Mais de 60% das mortes na faixa etária
de Januária desapareceria, seria assoreado. Ele di- de 1 a 5 anos de idade no Nordeste acontecem por
zia que a tantas braças dali teria de ser feito um en- água suja, por água contaminada. Só o fato de le-
rocamento para evitar o assoreamento e dava inclu- varmos água para dar suporte humano a quem tem
sive o custo de mil réis ao projeto. A esperança de necessidade já justifica ter em mente este projeto.
Minas é de que a revitalização do rio, esse rio vivo E quero de público, como piauiense, dizer que
que queremos, não seja o rio dos estudos de 150 estou feliz porque V. Ex!! foi o único que de fato teve
anos atrás, de um século e meio, de Alfred. Por ISso sensibilidade. Apenas gostaria que, daqui para a fren-
temos um espírito crítico com relação ao projeto da te, não só V. ExB, mas também seus assessores mu-
transposição, visto que primeiramente, como meta dassem um pouco o ritmo e colocassem a sigla Piauí
maior, deve haver revitalização do rio e a garantia para, de uma vez por todas, acabarmos com avezo
dessas salvaguardas pelo Governo do Presidente de ser apenas Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.
Fernando Henrique. O Piauí também tem de entrar nesse projeto.

Sr. Ministro, o senhor tem em seu Ministério um A outra consideração é que aqui já foi dito que
órgão, uma entidade, uma empresa que tem a maior ninguém é irresponsável para não levar em conta as
cultura, a maior experiência, o maior acervo, o maior questões de ordem técnica e ambiental. Mas não se
conhecimento desse rio: a Codevasf. Essa compa- pode deixar de ver o exemplo, como o Dr. Rômulo ci-
nhia deve ser acionada, muito acionada, para que es- tou, de que os chineses, cem anos antes de Cristo,
ses estudos tenham conseqüência positiva. 2000 anos antes de Cristo, fizeram transposições

Queria aproveitar a oportunidade para dizer ao quando não se tinha satélite, quando não se tinha co-
Presidente e ao nosso Relator que Minas, e em nome municações e toda a sorte de estudos matemáticos
de Minas eu falo, quer participar mais efetivamente afinados e de cálculos físicos. Eles fizeram isso e ain-
desta Comissão e deste grupo de trabalho. Daí reivin- da hoje dá certo. Como vamos sangrar o rio São Fran-
dicarmos, Relator Gadelha, uma sub-relataria para o cisco para liquidar o rio? Como vamos cobrir um san-
Estado, que é caixa d'água do Brasil, que é caixa to para descobrir outro? Isso não tem nenhum senti-
d'água do rio São Francisco. do. Ninguém é imbecil neste País e muito menos os

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- que estão à frente desse projeto.
ardo Alves) - O Deputado B. Sá chegou, então, con- Por último, mas não menos importante, Sr. Mi-
cedo a palavra a S. Exa. e, depois, ao Ministro Fer- nistro, V. Ex!! observou bem desde a sua fala na sema-
nando Bezerra para responder aos Parlamentares. na passada, e o Dr. Rômulo confirmou, que 3 bilhões



E ao Ministro Fernando Bezerra gostaria de di
zer que em 1987, na época da Constituinte, reapre
sentei projeto do Geraldo Rocha, da região dé Barrei
ras, que não falava em transposição. Como nordesti
no que passou muita sede e ainda passa, preferi par
tir pela hidrovia do São Francisco ao Amazonas, sain
do do rio São Francisco pelo Rio Preto e, aí, sim; atin
gindo dois pequenos rios: o São Marcelo e o do Sono
para o Tocantins. Obviamente, teríamos aí uma eclu
sa, porque nunca vi navio andar pelo chão, e vamos
ter: água no rio São Francisco para equilibrar tanto a
produção de energia quanto as transposições. Aí se
vê o projeto de Aluizio Alves, de Mário A~dreazza,

projeto de V. Ex!! Por isso me anima voltar ~q q,~Date.
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e meio de reais é quantia mais do que suficiente para queles que compõem os Estados interessados na
executar esse programa. E em cinco ou seis anos é o transposição das águas.
que o País tem gasto nesses projetos emergenciais Sr. Presidente, Sr. Ministro Fernando Bezerra,
de combate, nessas ações contra a seca no Nordes- às vezes me preocupa o fato de dizerem que o,!3ra$il
te. Ações que não deixam absolutamente nada na re- é um país pobre. Um país pobre que gastou,em
gião, a não ser o vício em cima do nordestino que Angra li, 12 bilhões de dólares, se não me falha a me-
continua sendo, na sua miséria, o repositório maior, a mória; 10 bilhões de dólares em Angra I; mais de 50
meca maior, a messe maior, onde sucessivamente e bilhões em composições para evitar que os bancos
por gerações têm ido buscar votos políticos irrespon- quebrassem e que prevê pagar cem bilhões de juros
sáveis da própria região que não têm interesse em no ano 2000. Sr. Ministro, esse é o grande momento
mudar o status quo vigente. Por isso V. Ex" está de do Nordeste, esse é o grande momento não só do Ce-
parabéns e pode contar com o nosso apoio. ará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, nem de par-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- t~ de Perna~buco, esse é o grande momento da Ba-
ardo Alves) - Com a palavra o Ministro Fernando Be- hla, de Sergipe, de Alagoas, para que o Nordeste, de
zerra uma vez por todas, encontre, nesse projeto, nessa

'0 SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA _ Te- discussão, nesta Comissão, a solução para o proble-
ma de falta d'água para todos os nordestinos. Não é

ria pouco a acrescentar além do que já foi dito. Não só para o Ceará, para a Paraíba e para o Rio Grande
custa nada repetir, e repetir sempre. Vamos revitalizar do Norte, porque sei que a água não é o único proble-
o Rio São Francisco. Quando? Minhas palavras não ma lá. Também tem as regiões de Sergipe, de Alago-
podem ser interpretadas de outra forma. Não vejo as, da Bahia, enfim, de algumas regiões do norte de
possibilidade nenhuma de que possamos ter um futu- Minas que têm carência de água.
ro, e se isso é a construção do futuro, nós estamos fa- Essas são as minhas palavras e me animo com
lando de 25 anos à frente de uma determinada vazão essa reuniã(), porque iremos encontrara solução para
se não tivermos o rio revitalizado. Não teria o menor o problema da falta d'água no Nordeste brasileiro.
sentido isso. E repito: estamos aqui para discutir um O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
projeto que está sendo elaborado. Não temos ne- ardo Alves) _ Deputado Gonzaga Patriota.
nhum projeto pronto, nenhuma decisão tomada. O O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA _ Sr.
Presidente Fernando Henrique Cardoso me disse
que se t'vermos m pro'eto tecn'camente vl'ável eco Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro Fernando Bezer-I u ~ I ,-
nomicamente viável, em termos ambientais viáveis, ra, faço minhas as palavras de outros Parlamentares
nós vamos executá-lo. Essa é uma decisão que vai que se animaram, como Pinheiro Landim, com essa

discussão. Essa é uma discussão antiga, tão antiga
caber muito mais agora ao Congresso Nacional. Essa que passa, ás vezes, anos sem que volte ao debate, à
é uma disposição franca que tem de ser feita de forma tona.

desapaixonada. Comprometo-me que da próxima vez Quero fazer uma sugestão ao Presidente no
o mapa tará a seta para o Piauí.

sentido de que participem destes debates tanto o Pre-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- sidente da ANA quanto o Ministro de Recursos Hídri-

ardo Alvas) - Com a palavra o Deputado Pinheiro coso
Landim. Depois, Gonzaga Patriota e Osvaldo Coelho.

O SR. DEPUTADO PINHEIRO LANDIM - Sr.
Presidente, quero parabenizar o Deputado Marcon
des Gadelha por sua obstinação. S. Exa. foi um dos
precursores da idéia desta Comissão. Também eu,
quando Relator da DRU, tive oportunidade de solicitar
ao Presidente Michel Temer que esta Comissão fosse
instalada, com a preocupação, como coordenador da
bancada do Nordeste, de que somente com esta Co
missão iríamos encontrar a solução para a unidade
da Região e deste projeto. Este é o grande momento
de termos unidade na discussão em função da trans
parência, da objetividade do Ministro Fernando Be
zerra com relação a este projeto, como também da-
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SOU de Pemambuco, moro em Petrolina, sei dos pro- sentimento humanitário do Presidente Franklin Roo-
blemas da Bahia, reconheço também a ânsia dos ala- sevelt por ter feito esta obra", que é a obra de transpo-
goan08, dos sergipanos. Está aqui o Ifder Marcelo sição e de irrigação.
Déda, que inclusive é do Estado mais beneficiado Não tenho dificuldade nenhuma de entender o
hoje em água, em adutoras, mas S. Exa. quer mais e impulso de V. Ex' e dos representantes do Ceará, do
tem razão. Equero dizer a V. ExI, Sr. Ministro Fernan- Rio Grande do Norte, da Parafba, ao fazer essa pro-
do Bezerra, que meu partido é pequeno, PSB, mas te- posição, de entendê-Ia, compreendê-Ia. Apenas acre-
nha certeza de que estou aqui há alguns anos e quero dito que esse projeto de V. Ex' em relação ao que se
me somar ao Ministério de V. ExI, à Codevasf, ào De- vai desdobrar nesta Comissão irá passar de um mini-
putado Osvaldo Coelho, meu adversário em Petroli- projeto para um megaprojeto. Já se fala muito na
na, ao Deputado Clementino Coelho, também meu transposição do Tocantins. Mais adiante, será feita a
adversário, para que Petrolina desista da proposta de transposição do Rio Grande, de longe, não o baiano.
a água sair do lado de Sobradinho, porque tem mais Tudo isso, do ponto de vista da engenharia e técnico,
de trinta metros de elevação. Seria melhor que safsse é possfvel, não é obra de faraó. Quem sabe esta Co-
pela Serra das Marrecas, corresse pelo pé da Serra missão, V. Ex! e nós iremos disputar uma placa igual
do Araripe e chegasse ao Jaguaribe-Jati. Traria bene- àquela, que fala de sentimento humanitário, esforços
ffcios para Pontal, Garças e Brfgida, todos esses rios. incansáveis e espfrito público? O que falta ao Nordes-
É melhor que saia de Cabrobó, por onde se preten- te são esforços incansáveis, espírito público e senti-
deu fazer. E acho que será aprovado o projeto de Alu- mento humanitário. Se nossas ações políticas tives-
izio Alves; ele conta com o nosso apoio. Deixem ir sem sido dosadas e temperadas com essas idéias,
água em Moxotó, terra em que nasci, Sertânia, Pajeú. possivelmente estaríamos mais avançados.
Vamos atender o Cear~, a Paraíba, o Piauí e o Rio Não serei conclusivo, preocupo-me com o as-
Grande do Norte. Usarei as pala~ras de Saulo Pedro- sunto. O Deputado Marcondes Gadelha disse ao De-
sa e de B.Sá. Se gastamos tr~s bllh~es~em uma seca, putado José Carlos Aleluia que o assunto era delica-
vamos gastar três, quatro, cinco bllho~~ para lev~r do, precioso e merecia um debate profundo. Estamos
água ao Nord~ste, que se.está d~sertlflcando ..Nao aqui para fazer esse debate profundo. Se conseguir-
pod.emos ser IrresponsáveiS e deixar que continue mos combinar as nossas idéias, seremos merecedo-
assim. res deste mandato. As nossas idéias passam. Quem

O SR. DEPUTADO MARCELO DéDA- Sr. Pre- irá negar água ao outro? No Nordeste ninguém pode
sidente, faço um esclarecimento ao Deputado Gonza- negar água ao outro. Percorrendo o Nordeste, certa
ga Patriota, não obstante o fato de Sergipe ter obras vez, cheguei a uma casa e uma pobre moça dis-
de adução que têm resolvido, em grande parte, os se-me: "Deputado, se o caminhão não chegasse, iria
problemas de consumo de água, especialmente nos me suicidar." Conheço tudo isso. Não posso ser indife-
grandes centros, os Municípios do sertão de Sergipe, rente a essas proposições e a esses sonhos. O polrti-
da beira do São Francisco, registram os piores índices co tem de sonhar, ousar. Será que não estamos aju-
de qualidade de vida, aferidos pela ONU. Às vezes, a dando o Governo da União, bancando um megaproje-
dez, cinco quilômetros do leito do rio existem pessoas to? Todo dia o São Francisco é objeto de um projeto. A
morrendo de sede por ausência de água. A questão Bahia tem o projeto do Salitre, depois tem o Baixio do
não é tão simples quanto parece. Irecê; Pernambuco tem o Projeto do Pontal e outro na

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- forma Grande Canal do Sertão; Sergipe tem outro;
ardo Alves) - Está feito o registro. Concedo a palavra Alagoas tem o projeto Canal do Sertão. Todos são en-
ao Deputado Osvaldo Coelho. cantadores, mas será que não está no momento de

O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO - Sr. pegar esses projetos e dizer que eles cabem até aqui,
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, já vi- quando vier o Tocantins cabe mais acolá, quando vier
ajei muitas vezes para os desertos do Arizona e o da o do Rio Grande mais acolá? Devemos fazer com que
Califórnia. De forma que tenho certa intimidade com o aconteça um Brasil novo. Será q.ue os problem~s do
que se chama transposição. Na óltima viagem, gravei novo século, que começa daqUI a po~co, serao os
duas expressões, uma foi de um americano. Ao discu- mesmos do século passado? Deus me I~~re. ~erá que
tirmos, ele disse: "Deputado, sem água, nada cresce" no próximo século falaremos em eletnflcaçao rural,
Fui aprender isso nos Estados Unidos. Mais adiante, um açudezinho aqui, um pocinho acolá? Não cabe na
vi uma placa que dizia: "O povo da Califórnia agrada- agenda do novo século discutir problemas tão surra-
ce ao espírito público, aos esforços incansáveis e ao dos como os do século passado.
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Sr. Ministro, louvo-o por trazer tema novo para o teso Vivemos na região amazônica e sentimos Q pro-
novo século, para um mundo novo. Estamos diante de blema do rio Tocantins, que já necessita delampw:o
um mundo novo. Não estamos construindo para a ambiental. Juntamente com esse projeto de transpQ~

nossa geração, mas para uma nova geração, para sição de águas, deveria ser feito projeto globa_I~)qlJ~

uma juventude que vem aí, para novos sonhos, para o incorporasse todos os problemas hídricos de transpo-
mundo globalizado. sição existentes no País, para que amanhã, se hou-

E as águas subterrâneas do Piauí, dormem ali ver transposição de água do rio Tocantins ou.do rio
há quantos séculos? A Espanha possui setecentos São Francisco para determinada região, não venha
mil hectares irrigados com água do subsolo. O Piauí faltar água para as necessidades básicas.
certamente tem muito mais água do que a Espanha, Peço ao Presidente desta Comissão que envie
em muito mais hectares. Tudo o que o senhor disse um convite às autoridades do Pará, ao Governo Esta-
aqui poderá ser o despertar para um mundo novo. O dual, pois é o Estado mais presente nesta reunião_e
Nordeste não aceita mais mendigar, mas de vez em muito importante para a resolução do problema de
quando um camarada do Sul, muito rico, diz que é água do Nordeste, por estar próximo do Nordeste,
mais pobre do que nós. Já virou modelo de discussão. para que se façam presentes em outra audiência pú-
Quando dizemos que temos carência, sempre vem blica, juntamente com os seus diretores de recursos
uma pessoa do Rio Grande do Sul afirmar que lá exis- hídricos. A presença dessas autoridades seria muito
te um pedaço pior do que o nosso. O pessoal de São importante, já que o Pará é o Estado mais visado para
Paulo também diz que é pior do que o Nordeste. À fornecer recursos. Há uma incompetência do.,-povo
medida que não apresentamos os grandes projetos, brasileiro por não solucionar problema crucial: a.ágtJa
eles o fazem. Vão para a mesa de discussão e inven- no Nordeste brasileiro.
tam coisas. O dinheiro vai embora e nós continuamos Parabenizo o Ministro Fernando Bezerra por dar
pagando cesta básica ou coisa que o valha. inteiro apoio a este projeto. O Pará é solidário com os

Recebo isso como contribuição, um encoraja- problemas do Nordeste e fornecerá água para ãquela
mento para discutir o assunto. Gostaria que todos es- região. Nossa região amazônica é a mais ,xica. em
tivéssemos disponíveis para discutir o assunto. O jogo água do planeta. E é uma incompetência dó mundo
deve ser aberto, a verdade deve ser dita, não deverá inteiro. Falou-se aqui do insucesso na transposição
existir nada sem fundamentos técnicos. Queremos de água do Mar de Arau, na África. Mas a situação de
saber sobre a vazão, a disponibilidade, o que irá para lá é diferente da nossa, não há comparação.-'Aqui,
a bacia que receberá a doação da água, o que será existe riqueza de recursos hídricos.
feito da bacia doadora. Tudo isso tem de ser feito si- Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção ~e

multaneamente. por ter-me cedido o espaço para expor nossas idéias.
Esta era a minha contribuição. Desejo que che- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-

guemos a bom termo. ardo Alves) - Agradeço a V. Exl a participação.Volto
O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- a lembraraos companheiros que amanhã, às-1'Oh"ha-

ardo Alves) - Concedo a palavra ao Deputado Jorge verá reunião para estabelecer o roteiro de trábálho.da
Costa. Comissão.

Estão inscritos os Deputados José Pimentel, Concedo a palavra ao Deputado José Pimentel.
Carlos Dunga e, por último, Antônio Geraldo. O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL '.::. -8'1'. Mi-

Logo após, encerraremos os trabalhos e nistro, sou membro do Partido dos Trabalhadores, tal-
amanhã, às 10h, faremos reunião para estabelecer o vez o partido que mais faça oposição ao proJeto'naci-
roteiro dos nossos trabalhos. onal do Governo Fernando Henrique Cardoso;~Nós

O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Sr. Minis- nos opomos ao projeto do Governo que, no-nosso
tro Fernando Bezerra, Sr. Presidente, Sr. Relator, de- ponto de vista, é prejudicial à sociedade. Neste,c~so,
mais companheiros Deputados, como Deputado da da transposição das águas do rio São Francisço,!J~u:da

Amazônia, estou estranhando a quantidade de Depu- sua utilização para fornecer água às regiões ne~essi-

tados daquela região aqui. Vemos que se pretende tadas. do Brasil, sou ferrenho defensor. Constituímos
também transpor água da grande Bacia Amazônica, a grujl)Q:de trabalho no nosso partido composto de to-
região mais rica de água do planeta, orgulho para o dós?'os Parlamentares da Região Nordeste. Estamos
mundo e para o Brasil. Embora não seja membro da fazendo uma série de debates, há posições diferenci-
Comissão, ouvi discursos fantásticos, muito bonitos, adas. Convidaremos o Dr. Rômulo, que está ,à. frente
estou aprendendo. Gostaria de participar dos deba- do projeto, para conversar conosco. Poste~iQrJr;n,.e(lte,
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deveremos conversar com V. EX-. para mostrar as Não falarei sobre os aspectos financeiros, físi-
nossas preocupações e contribuir para que encontre- cos e ambientais deste projeto, porque acho, pela ca-
mos uma saída que seja boa para o Nordeste e para a pacidade que tem o Ministério do Meio Ambiente e a
Nação brasileira. equipe financeira do Governo, que eles darão a solu-

Só aquele que já passou sede sabe a falta que a ção para esta Casa deste aspecto físico. Abordarei o
água faz. Quem nunca passou sede não sabe o que aspecto humano deste projeto. Fui Prefeito dessa ci-
isso representa. Nós, do Ceará, como já sentimos dade que chove 2.348 milímetros para cima. Fui Pre-
sede, sabemos disso. Como o projeto tem como pri- feito da cidade de Boqueirão. Há uma represa que
meiro objetivo o abastecimento humano, somos favo- hoje tem apenas 60 milhões de sua capacidade total,
ráveis. Defenderei a idéia no partido, estou debaten- era de 540 milhões. Ela tem de abastecer uma popu-
do, e temos abertura para fazer essa discussão. Mais lação de um milhão de habitantes, está à frente de
ainda, para aqueles que entendem que a preocupa- Campina Grande. Represento uma área de aproxima-
ção é o meio ambiente, afirmo que a preocupação pri- damente cinqüenta Municípios, em que o eixo leste,
meira deverá ser com o abastecimento humano e o apresentado no gráfico, irá beneficiar. Hoje, recebi vá-
bem-estar da nossa sociedade. Temos de encontrar rios telefonemas de Prefeitos, de Vereadores e de Ii-
saídas técnicas para outras questões para não degra- deranças da Paraíba, solicitando que este tema que
dar o meio ambiente. hoje discutimos siga em frente. Já pedi ao Sr. Relator,

O SR. DEPUTADO MARCELO DÉDA - Depu- eminente Deputado Marcondes Gadelha, que neste
tado José Pimentel, é que a questão outra poderá re- requerimento do Deputado Albérico Cordeiro, em vez
presentar a morte do rio também. de irmos a João Pessoa discutir este assunto, que o

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Se não discutamos em Cabaceiras, a cidade onde menos
tivermos o cuidado de colocar como prioridade a chove no mundo.
questão social e o abastecimento humano, não tere- Sr. Ministro, V. EX-. sabe disso, pois é nordesti-
mos resposta para outras questões. no, como nós. Há mais de seis anos não chove em

Um dos itens do projeto trata da revitalização C~baceiras m~is do que 150 ~i1ím~tros. Lá existem
ambiental e econômica do São Francisco. Encontra- crianças que nao sabem o que e trovao ou relâmpago.
remos dificuldade para fazer esse debate, não tere- Só vêem relâmpago quando um caminhão acende
mos unidade partidária, mas se pusermos os proble- um farol e só ouvem um trovão quando batem em
mas nacionais acima desses pontos, encontraremos uma lata. A professora põe água na peneira para
uma saída. Sou daqueles que compreendem que um mostrar como é uma chuva.
rio federal não pertence a esse ou àquele Estado, Peço a V. Exil

., Deputado Marcondes Gadelha,
mas ao interesse da Nação brasileira. que vá a Cabaceiras para que ali os Deputados que

Sr. Ministro, parabenizo V. Exll• por fazer esse aqui estão vejam in loco o que está ocorrendo no
debate com transparência e seriedade. Poucos teri- meu Cariri, nesses cinqüenta municípios da Paraíba.
am essa coragem. V. Exll. teve o grande mérito de tirar Para finalizar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Re-
da gaveta esse projeto e de trazê-lo para o debate po- lator, deixo um apelo patético, para que nossos Depu-
lítico nos vários setores da sociedade. No Parlamen- tados da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, todos nós,
to, ouvirá várias opiniões que irão desagradá-lo, mas não caiamos nesse fato de consumo humano, não
é importante que saiba que ninguém é dono da verda- creiamos nessa segunda premissa de que o debate
de. É de posse das várias informações recebidas que venha para o arquivamento desse projeto, porque, aí
essa verdade se tornará mais cristalina. É com esse sim, eu voltaria para Paraíba mostrando nossa inca-
objetivo que estou nesta Comissão e no Partido dos pacidade política de aqui vir debater um assunto do
Trabalhadores. povo nordestino, inclusive paraibano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu- Eram essas as minhas palavras.
ardo Alves) - Concedo a palavra ao Deputado Carlos O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique Edu-
Dunga. ardo Alves) - O último inscrito é o Deputado Antônio

O SR. DEPUTADO CARLOS DUNGA - Sr. Pre- Geraldo.
sidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, associo-me aos Dar O SR. DEPUTADO ANTONIO GERALDO - Sr.
putados, que aqui enalteceram a constituição d~ Presidente, Deputado Henrique Alves, companheiro
grupo. Com inteligência, iremos estudar esse projeto Marcondes Gadelha, Ministro Fernando Bezerra, Se-
para o nosso Nordeste. Parabenizo também os técni- cretário Rômulo Macêdo, ao contrário do que a im-
cos do Ministério pela apresentação aqui feita. prensa apregoa - e alguns companheiros do Sul e do



Seu Doutor, os nordestinos têm muita
gratidão,

Pela ajuda dos sulistas nesta seca do
sertão,

Mas Doutor, uma esmola a um homem
que é são,

Ou lhe mata de vergonha, ou vicia o ci
dadão.
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Sudeste fazem questão de tecer considerações pejo- cussão sobre o projeto. Claro, isso é óbvio. E é o que
rativas em relação a nós outros, Deputados do Nor- estamos fazendo.
deste -, nossa vontade é de ver resolvida, de uma Este grupo de trabalho foi criado para que discu-
vez por todas, a questão da falta d'água. tamos, com profundidade, o projeto. Tenho<,grande

Essa pecha de que defendemos a indústria da preocupação de resolver problemas de minha região,
seca não nos orgulha. Devo dizer que a cada período assim como os Deputados Carlos Dunga e Osvaldo
de estiagem a situação é deprimente no semi-árido. O Coelho. Então, temos problemas comuns que é a falta
Ministro sabe que sou lutador intransigente, defensor d'água no semi-árido. E quem melhordo que nós, que
de uma obra para meu agreste, qual seja, a barragem conhecemos na prática o problema e no sofrimento,
de Jucazinho. Há nove anos lutamos por essas obras, para discutir essa questão? Caruaru tem quase tre-
cuja barragem já está pronta, com todas as pessoas zentos mil habitantes e cerca de sessenta carros-pipa
indenizadas, as vilas de reassentamento já foram na cidade. A principal cidade do interior de Pernambu-
construídas e o sistema adutor está sendo tocado co é abastecida por carro-pipa, porque a cada 45 dias
pelo Dnocs sob a responsabilidade de V. Exll, Sr. Mi· chega água nas torneiras, porque se soltar água se-
nistro. manalmente, esta acaba. Esse é um fato que deixa

Ora, quem luta por uma obra estruturadora uma se.ns~ção ~e i~potên~ia. Por isso faç? parte ~e~-
como essa, não defende a indústria da seca. O com- ta Comlssao, pOIS fiZ questao de estar aquI, de aSSistir
panheiro Osvaldo Coelho, há pouco, comentou sobre aos debates desde o começ?, a fim de que eu pUde~-
as palavras de um americano que disse que sem se dar esse te~te":lunho e dizer que esto~pronto, dl-
água nada cresce. No Nordeste, algumas coisas cres- ante da ex~erl.êncla que tenho da falta d agua, para
cem sem água, entre elas, a miséria e o vício. Na dé- poder contribuir.
cada de 50, o saudoso Luiz Gonzaga gravou uma mú- Vamos discutir, debater, exaus.tivamente, a fim
sica de Zé Dantas, grande e saudoso compositor, inti- de .que possamos encontrar o c.a~T1Inho para que o
tulada "Vozes da Seca", em que há a seguinte passa- projeto possa ser tocado e beneficiar a todos.
gem: Como V. ExJ , Sr. Ministro, já disse que os traba-

lhos já estão iniciados com relação aos estudos, mi
nha sugestão é de que, paralelamente ao projeto de
transposição do Tocantins, possamos também tocar o
de São Francisco, porque uma coisa vai-se encaixan
do em outra. Assim, essa discussão - que na minha
opinião há certa má vontade na afirmação de que o
São Francisco não terá água para ser levada ao povo
para beber-, nos ajuda a tocar o projeto da interliga
ção das bacias de Tocantins com o São Francisco, e
acaba derrubando esse argumento.

É o que acontece com as frentes produtivas,
com a cesta básica que o político desonesto faz
questão de só credenciar e cadastrar quem vota
nele. Quem não vota nele passa fome. As frentes
produtivas ainda acontecem, mesmo com todo o cu
idado do Sr. Ministro, como todo o cuidado das co
missões das secas, acontece de político A ou 8 só
inscrever os cabos eleitorais, as pessoas mais liga
das. Tudo isso é deprimente. Sinceramente temos
de acabar, de uma vez por todas, com essa situa
ção que nos envergonha.

Sr. Ministro, V. Exll que já tem conhecimento so
bre a posição do nosso Governador Jarbas Vascon
celos, que se trata de uma posição clara, e S. Exa. já
lhe revelou que não é objeção ao projeto, mas que
este precisa ser discutido. É o que estamos fazendo
aqui. Alguns companheiros cobraram de nós a dis-

Para encerrar, quero fazer uma pergunta ao
Dr. Rômulo Macêdo: o agreste de Pernambuco será
contemplado, conforme V. EXª afirmou, citando Ca
ruaru, e o traçado mostra. Quais barragens seriam
beneficiadas com as águas da transposição? Juca
zinho seria uma delas, para depois descer pelo Ca
pibaribe, seguir por Recife também? Era esta a per
gunta que eu queria fazer. Se V. Exll puder respon
der agora, tudo bem. Senão, depois me responda,
não há problema algum. Talvez V. Exil não se lem
bre, porque em alguns traçados anteriormente eu
participei de debates, em alguns traçados, Jucazi
nhB estava contemplado como também Boqueirão,
@~'pina Grande até Jucazinho, e eu não sei se o
senhor pode responder agora.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique que querem transpô-lo para dele consumir as
Eduardo Alves) - Antes de passar a palavra ao águas.
Deputado Marcelo Déda, último orador inscrito, Não é uma questão simplória, não é o caso de
Ie'mbro"que amanhã, às 10h, na Sala 3, haverá re- que a Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Mi-
união para estabelecer audiências públicas, visi- nas Gerais, ou parte desses Estados, são egoístas,
tas aos Estados, ao roteiro do rio São Francisco, estão contra os irmãos do Nordeste setentrional que
enfim, definições importantes para o trabalho des- estão morrendo de sede, que não querem levar um
ta Comissão. copo de água. Se fosse possível, eu levaria potes

Deputado Marcelo Déda, encerrando com bri- na cabeça para vocês beberem. Mas não é simpl6-
lho, naturalmente, como sempre, os trabalhos desta rio o debate. Trata-se de um tema polêmico nesta
Comissão, está com a palavra. Casa, polêmico no Partido dos Trabalhadores. Nun

ca imaginei um tema em que acho que meu partido
. O SR. DEPUTADO MARCELO DÉDA - V. não me enquadra, e já encontrei. Nem o PT me en-

Ex! sempre me comove com sua generosidade. quadra nesse tema, porque sei 'que tem a ver com a
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Depu- sobrevivência de todos, com a nossa sobrevivência

tados, de início, quero, mais uma vez, cumprimentar e de Estados que compõem a Bacia do São Fran-
o Ministro. cisco hoje.

Tive que me ausentar duas vezes desta pales- Quem conhece o Baixo São Francisco sabe
tra, em virtude de outras reuniões agendadas para que é um equívoco - e eu disse isso, e vários cole-
hoje. Em linhas gerais, no que se refere àquele de- gas disseram na reunião com o Ministro na Code-
bate que a bancada de Sergipe travou com o Sr. Mi· vasf - tentar trabalhar a questão da transposição
nistro na sede da Codevasf, quero cumprimentar S. como pedra filosofai da seca no Nordeste setentrio-
Exa., do mesmo modo que o cumprimentei naquela na!. Faz-se a transposição, e o Governo não vai
primeira reunião. gastar mais um centavo com a seca. Não é assim! A

Há um lado positivo na gestão de V. Ex., da questão primária da seca é levar a água, mas a
forma como tem abordado esse tema, pelo fato de questão secundária, e talvez essencial, é distribuir
ter aberto a caixa-preta sobre o assunto transposi- essa água, porque o meu Estado, o menor da Fede-
ção do São Francisco, por ter trazido esse debate ração, onde há o Município de Poço Redondo, às
para o Congresso Nacional e para a sociedade bra. margens do São Francisco, que é um dos Municípi-
sileira também debatê-lo. É um mérito que deve ser os mais pobres do Brasil - e aqui estava o Prefeito

de Poço Redondo, há pouco - está entre os dez
reconhecido e registrado. Estados com menor índice de Desenvolvimento Hu-

Trata-se de um tema polêmico por natureza. mano - IDH.
Não porque há mesquinharias, não porque as pesso- Como tem sido chuvoso esse inverno e come-
as quer~m tomar o São Francisco corno uma proprie-
df\de privada dos Estados ou dos Municípios que lhes ço de verão em Sergipe, só agora esse Município
são 'Iin<;1eiros ou que estão integrando a sua bacia. melhorou um pouco, porque só se toma água com

caminhão-pipa, e ainda precisou a presença do
Mas porque temos uma experiência dramática da utili- Exército para gerenciar a distribuição desses recur-
zação do São Francisco, que é sempre buscado para sos básicos e fundamentais.
dar re~posta a uma série de problemas, do ponto de
vista da economia, dos recursos hídricos, mas nunca Portanto, não é verdade que, levando água para
é procurado para resolver seus próprios problemas; é a redenção da seca na região, objeto da transposição
buscado para resolver outros problemas e, com isso, na região, se vai ter seus rios, açudes e sua oferta
nunca foi olhado com a importância e com a relevân- teórica de água regularizados. Não é verdade que le-
eia estratégica que tem, especialmente para o Nordes- var a água resolve, por si, a questão da seca. Então,
te, como um rio que hoje se encontra fragilizado, víti- este debate deve ser travado na sua real dimensão.
ma de assoreamento, com trechos em que sua nave- Toma-se vital levar água para lá? Porém, não é s6
gabiJidade é comprometida com problemas ambientais isso que vai resolver a questão da seca naquela re-
serirssimos, Deputado Pimente\. E, com todo o 1'S&pei- gião.
to àqueles que defendem o rio, não se trata de defen- Em segundo lugar, não estamos, de modo al-
der o patinho A ou o peixinho B, mas defender a vida gum, numa posição mesquinha de não deixar tocar
no -rio para que este possa, inclusive, servir àqueles na água, de não levá-Ia para lá, não. É por isso que
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quando viemos para esse Grupo, fiz uma interven- de projetos de irrigação ainda merece uma discus-
ção em plenário solicitando ao Presidente retificação são a respeito da destinação final dos agrotóxicos,
dos objetivos desse Grupo, porque se ele se trans- que, muitas vezes, são levados pelas chuvas para o
formar num mero grupo de pressão para viabilizar a curso da água. Então, a prioridade é dizer ao Brasil
transposição, sem discutir aquilo que queremos co- que vamos preservar o São Francisco, para servir
locar no debate, não vai dar certo, não vai construir àqueles que estão na sua bacia e os que dela estão
o mínimo consenso de que precisamos para resol- distantes, mas com prioridade para sua revitalização
ver o problema. Não é isso que queremos, senão, ou, pelo menos, para que eu possa ter alegria de
eu não estaria aqui. não contar apenas com uma paginazinha - só há

Quero concluir dizendo que para nós essa uma página falando da revitalização.
não é uma questão de considerá-los, entre aspas, Tudo isso é uma obra, é o combate aos mi-
"assassinos" do rio São Francisco, ou se vão des- tos, aos preconceitos, é a justificação da resposta.
truí-Io. E também não aceito que nos tratem como Mas não tem um mapa, não tem uma ação concre-
mesquinhos do Baixo São Francisco, que não que- ta, não tem a previsão de um realzinho para plan-
remos dar água àqueles que estão morrendo de tar um pé de juazeiro ali na beira do rio. Nada. É
sede lá em cima. Nenhuma das versões é correta. isso que não queremos. E cobraremos constante-
C que queremos é travar um debate que não des- mente a revitalização do rio para servir a nós e a
considere a importância de ter uma discussão glo- vocês.
bal a respeito da sobrevivência do rio São Francis- O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique
co. A revitalização do São Francisco é estratégica, Eduardo Alves) - Sr. Ministro, completamos agora
e~pecialmente para ,os Estados do Baixo São Fran- exatamente quatro horas de debate, o que mostra
CISCO. Eu também VI a proposta do Deputado Albé- o interesse desta Comissão por este tema tão im-
rico Cordeiro e considero que se esta Comissão portante, tão polêmico, que reconhecemos e que
não for à foz do São Francisco, não for olhar o po- revela também a disposição democrática de V.
voado cabeço, não for ver o que era um povoado Ex!! de vir aqui trazer dados, estatísticas e inúme-
de pescadores virar hoje uma cidade-fantasma, em ros argumentos para convencer esta Casa, cons-
ruínas pela derrubada do mar, se não formos co- ciente todos nós, de que esse projeto só será viá-
nhecer lá em cima a situação em que vivem os ir- vel se ele se construir também politicamente. E
mãos do Nordeste setentrional, não teremos feito onde ele há de se construir é exatamente nesta
nada. Quero contribuir com esse debate e deixar Casa, neste fórum especializado e criado para
nítido que o que foi feito ao longo das décadas, es- isso.
pecial~ente pela Chesf, foi alg~ muito importante. A Agradecendo a V. Ex!! a maneira tão eficiente
energl~ gerad~ ~ela CHE~F hOJe é ~~e move a nos- e competente de participar deste debate, devol-
~a regl~~ e f~1 vl~al cor:n0 Insumo. b~sl~o par~ noss~ vo-Ihe a palavra para que possa tecer suas conside-
Industnahzaçao, inclUSive para diminUir a ma quah- r -es f'na'l à Co ·ss- q aqu' pres'd'
d d d 'd d d t' aço I s ml ao ue I I I.a e e VI a o nor es InO.

, _ , , . O SR. MINISTRO FERNANDO BEZERRA -
_ A vlsao de apenas ~o~slderar os benefiCIOS e Sr. Presidente, resta-me agradecer a V. Ex! a opor-

~ao levar_em conta os preJulzos que essa ou aquela tunidade e aos Deputados Gonzaga Patriota, Csval-
Inte~ençao pode trazer, acabou. No que c:>nceme ~ do Coelho, Pinheiro Landim, Jorge Costa, José Pi-
Se~glpe, pelo m~nos a e~te Deputado" nao havera mentel, Carlos Dunga, Antonio Geraldo e Marcelo
mal~ nenhuma Intervençao naquele rI.o. sem que Déda as intervenções finais.
queIramos, mesmo aquelas que benefiCiam nosso '. • ,
Estado. As conseqüências são para a manutenção Queria fazer um comentarlo sobr«: as pa~ayras
do rio São Francisco, porque é um rio fragilizado, do Deputado Marcelo Déda. S. Exa. n~o partlclp~U
assoreado, poluído, onde as cidades maiores - na dos debate~ o tempo todo, porque repetIu o que dls-
altura de Minas Gerais e Salvador - já padecem da. semos aqUi.
poluição industrial. Todo o curso do São Francisco Não acho justo que se diga que há apenas
que passa por áreas urbanas é hoje marcado pela uma página sobre revitalização. Como sabe V.
poluição de dejetos lançados pelas cidades. Não há ~"Ex!!, eu havia dito antes que o projeto está em cur-
planos nem projetos de saneamento para as cida- so. Eu pediria a V. Ex", Sr. Presidente, a oportuni-
des que margeiam o São Francisco, no sentido de dade de aqui voltar, porque somente no final de
preservar esse insumo básico. A própria utilização abril seria possível. Aqui apenas informa quais os
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estudos serão feitos. Então, as coisas não podem Muito obrigado a todos pela oportunidade.
ser distorcidas dessa maneira. O SR. PRESIDENTE (Deputado Henrique

Temos de estar aqui discutindo fora das emo- Eduardo Alves) - Agradecemos também ao Secre-
ções. Esta é a proposta que fizemos. Não há projeto tário Nacional de Recursos Hídricos, Dr. Rômulo
concluído, pronto, não há decisão tomada. Há uma Macêdo, a presença.
decisão tomada, sim, p.or mim, de que essa ~isc~s- Lembro aos Srs. Parlamentares que haverá re-
são sobre o São FranCISCo tem que se exaurir. Dls- .- h- à 10h na Sala 3
cutimos 150 anos. Vamos discutir o tempo necessá- umao aman a, s, '._
rio, depois arquivá-lo ou realizá-lo. Está encerrada a presente reumao.
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Jorge Alberto .........••....•..• PMDB
José Teles .............•........ PSDB
Marcelo Déda •..••.•.•.•......... PT
Pedro Valadares .....•..•......•. PSB
Sérgio Rels .........•........... PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz .••••..•...•.•..•.. PFL
Claudio Caj ado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões ......•........... PL
Félix Mendonça '......•.. PTB'
Francistônlo Pinto ..•........... PMDB
Geddel Vieira Lima .•••••..•••.•. PMDB
Geraldo Simões •.....•......••... PT'
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima ..•.•.....•....•.... PCdoB
Jaime Fernandes ...••............ PFD
Jalro Azi ô • PFlj
Jairo Carneiro .••.••••.•.••.•..• PFD
Jaques Wagner ....•..........••.. PT .
João Almeida PSDB
João Leão ......................• PSDB
Jonival Lucas Junior PPB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Alelula PFL
José Lourenço .......•.......•..•PFL
José Rocha PF~

José Ronaldo PFL
Jutahy Junior .......•.......•... PSDB
Leur Lomanto ........•........... PFL
Luiz Moreira ....•..••.......•... PFL

I Manoel Castro •..•..••••.••.•..•.• PFL
Mário Negromonte ....•.......•... PSDB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB



Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro I ru j o ....•...•.•...•....•. PMDB
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Saulo Pedrosa •.............•.... PSDB
Ursicino Queiroz ..•...........•. PFL
Waldir Pires •..••.•.....•....... PT
Walter Pinheiro .....••..•.....•• PT
Yvonilton Gonçalves •••..••..•... PPB

Minas Gerais
Ademir Lucas .......•............ PSDB
Aécio Neves •..................•. PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula •............•.• PFL
Bonifácio de Andrada •••...••.... PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Melles ..•...•..........•. PFL
Carl03 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
Rél io 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 Varella .......•.......•...• PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira .•..•.... PPB
Marcos Líma ............••..•..•• PMDB
Maria do Carmo 1ara PT
Maria Elvira .•.....•.......•.... PMDB
Mário de Oliveira ..........•.... PMDB
Narclo Rodrigues •..........•.•.. PSDB
Nilmário Mlranda ...........•.... PT
Odelmo Leào ..........••....•.... PPB
Olimpio Pires ...•..•.......•.... PDT
Osmânio Pereira ............•.... PMDB
Paulo Delgado .•....•.......•.... PT
Phllemon Rodrigues ••.•.....•...• PMDB
Rafael Guerra ........•.......... PSDB
Roberto Brant .•..•.•.••....••••• PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL

Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Mlranda PCdoB
Silas Brasileiro .....••....•.... PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella ....•....••....••.. PFL

Espírito Santo
Aluizio Santos ..••...••....•••.• PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias ....•.......•.. PTB
Magno Mal ta PTB
Marcus Vicente •....•••.•.....•.. PSDB
Max Mauro ••..•..•..••••...•..•.• PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço ......•.......•.. PSDB
Rita Camata PMDB

Rio de Janeiro
Alclone Athayde PPB
Aldir Cabrol .......•.••......••. PFL
Alexandre Cardoso ....•.......... PSB
Alexandre Santos .....•.......... PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia......•... PT
Arolde de Ollveira PFL
Ayrton Xerêz ••••••...••..••••... PPS
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob ..........•.......... PDT
Cornélio Ribeiro PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes ...•••.••••••.•••. P8DB
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 Wllson.................•.. PMDB
José Carlos Coutinho .••..••..•.. PFL
Laura Carneiro PFL
Luis Eduardo ......•..••......•.. PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérglo •..•..••..••..•..•... PT
Mareio Fortes .........••........ PSDB
Mattos Nascimento .•..•••••.•.••. PST
Milton Temer PT
Mi riam Reid .....•..........•.•.. PDT
Miro Teixeira ................•.. PDT



Pastor Valdecl Paiva S.
PART.
Paulo Baltazar •••••.•...•••.••.• PSB
Paulo Feijó PSDB
~oberto 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 .•.o ••••••••••••••• PMDB
Aldo Rebelo •..•..........•.•.... PCdoB
Aloizio Mercadante .•.•••••.••••. PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio .....•.. PSDB
Antonlo Kandlr PSDB
Antonio Palocci ...........•..... PT
Arlindo Chinaglia .....•....•.... PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira ....•........•... PSDB
A:ry Kara PPB
BlSpO Wanderval PL
Celso Giglio ........•....•...... PTB
Celso Russomanno .....•.•..•.•.•• PPB
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
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 Semeghini •••••............ PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury ............• PTB
Luiza Erundina PSB

Maluly Netto .....•.•.....•..•..• PFL
Marcelo Barbieri ••......•......• PMDB-
Marcos Cintra ••••••••.•••••••.•• PL
Medeiros PFL.
Michel Temer PMDB
Milton Monti .....•....•.•....... PMDB
!-foreira Ferreira ......•.•....... PFL
Nelo Rodolfo ............•....... PMDB
Nelson Marquezelli .••.•.•..••.•• PTB
Neuton Lima •••..••.•..•.••...•.• PFL
Paulo Kobayashi .......•......... PSDB
Paulo Lima .....................• PMDB
Professor Luizinho .............• PT
Ricardo Berzoini •..•..••........ P-T
Ricardo I zar •..•.•.••...•••..••• 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
Zulalê 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 Federa1
Agnelo Queiroz ..••••.•..•••...•• PCdoB
Alberto Fraga ...........•......• PMDB
Geraldo Magela .....•...........• PT
Jorge P~nheiro.•..•..•....••...• PMDB
Maria Abadia ..•..••.....•...•..• PSDB
Paulo Octávio ..•.•...••.•.•.•••• PFL
Pedro Celso ......••............. PT ~

Ricardo Noronha •...........•.•.• PMDB
Goiás

Barbosa Neto ......•............. PMDB
Euler Morais .....•.........••... PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha ..•.....•.......•.•..... PSDB
LIdia Quinan PSDB

,;, I - ~' PSDLuc;t.a Vanla... . . . . . . . . . . . . . . . . . . B
Luiz Bittencourt .•.•.••••.•.•.•• PMDB
Nair Xavier Lobo ........•....... PMDB
Norberto Teixeira ....•.......... PMDB
Pedro Canedo ...................• PS'DB



Pedro Chaves PMDB
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra •.•.••.•...•.... PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vi lmar Rocha ...........•.•....•• PF1
Zé Gomes da Rocha ......•...•..•. PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi. •.••••....•••...... PMDB
João Grandão •.....••..••....•••• PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano .............••... PSDB
Nelson Trad•..•................. PTB
Pedro Pedross~an PFL
Waldemir Moka ..............•...• PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo ...•.........•..• PFL
Airton Roveda ...•.•......•••.... PFL
Alex Canzlani '.' PSDB
Basílio Villani. ..•............. PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha 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 Meurer PPB
Odilio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho .•.......•••..•••. PPB
Osmar Serraglio ......•.....••.•• PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros ....•............. PPB
Rubens Bueno ......•......•...... PPS
Santos F~lho...•................ PFL
Werner Wanderer ...•......•..•.•. PFL

Santa Catarina
Antõnio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss .....•......•...... PT
Edinho Be z .................•.... PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja .......•......... PDT
Gervásio Silva ..........•.••.•.• PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos ....................•. PMDB
João Pizzolatti PPB

José Carlos Vieira PFL
Luci Cholnackl .....•......•..... PT
Pedro Bittencourt •.•.•.••.•.•..• PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna ...•..•......•..... PMDB
Serafim Venzon .....•............ PDT
Vicente Caropreso .•..•.........• PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto ......•.•.......•.... PT
Airton Dipp ••.•.•.•••••.•..••••• PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela ................•..... PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcisio 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
Lui z Mainardi ..•................ PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro F~lho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença •••.••••..•...•••• PMDB
Osvaldo Biolchi. .........•...... PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta ...•.........•••. PHS
Synval Guazzelli ..••.••.•.•.•••. PMDB
Telmo Kirst .•..••••••••....•.••• PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt ...........•...... PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1Q Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2Q Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson M~eurer

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Adauto Pereira
Elton - Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson GrabrielJi

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio.Barcellos

i
"

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Átila Lira
João Almeida.
Rafael ~Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3-vagas

Angela Gliadagnin
Antonio' Pallocci

Estl1er Grossi
Fernanda Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Gessivaldo fSaias

José índio
Luiz Bittencou1t

Mendes Ribeiro' Filho
Ricardo Noronha

.2 vagas

PT

PFL

PPB

PTB

POT

PSOB

PMOB

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo"
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMiSSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLQGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3Q

Vice-Pres~dente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
Vic Pires Franco

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
Jorge Wilson
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Iris Simões
-b.inC' Rossi (PSDB)
8iIas Câmara

Suplentes

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Lujz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

PMOB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Abelardo Lupion
Antônio Jorge (PTB)
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra
1 vaga

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos
1 vaga

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odílio Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Helenildo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nilton Capixaba

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

João Caldas
Luiz Dantas



Bloco PSB, pedoB
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

Alberto Goldmann
Aloízio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Fernando Coruja

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Cameiro

Pedro Pedrossian

Eduardo Paes

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PFL

POT

PPB

PTB

PSOB

PMOB

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)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Eunício Oliveira
Femando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Sadu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, pedoB

Sen-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

POT

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Bloco PSB, pedoB
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 Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Átila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lopes Luís Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMOB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Diniz
lédio Rosa Gustavo Fruet
Inaldo, Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José Indio Pedro Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles 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 Odílio Balbinotti
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Genoíno
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
Mussa Demes (PFL) Roberto Jefferson



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

PSOB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Danilo de Castro
Flávio Ams Femando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rolim
Nelson Pelfegrino Pedro Wilson
Nilmário Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

prB
Max Mauro 1 vaga

por
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PFL
Suplentes

Airton Dipp

De Velasco

Fax: 318-2170

Chico da Princesa

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Alex Canziani
Antonio Cambraia

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMDB

Presidente:
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
211 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Francisco Garcia
Gerson GabrieJli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Emerson Kapaz
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

Suplentes

Jaime Martins
Laura Cameiro

Roland Lavigne
Zila Bezerra

1 vaga

Celso Jacob

Elcione Barbalho
4 vagas Rubens Bueno (PPS)

PMOB

PFL

POT
Miriam Reid Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
1 vaga Remi Trinta

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318·2147

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
111 Vice-Presidente: Nelson PelJegrino (PT)
211 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
311 Vice-Presidente: Neuton Lima (POT)
TItulares

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Presidente: Inácio Arruda (PCdoB)
111 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
211 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
311 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMOB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Zila Bezerra
Sérgio Barcellos 1 vaga

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abllio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSOB
Adolfo Marinho Ademir Lucas
Oino Fernandes Carlos Mosconi
Or. Helena José de Abreu
João Castelo Juquinha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Fernando Morroni João Coser
Iara Bernardi Nilmário Miranda
Márcio Matos Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Giglio Max Mauro



Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Lufs Barbosa Moreira Ferreira
Nice Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMOB
Gastão Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSOB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Ams Feu Rosa
Marisa serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Padro Wilson Iara Bemardi
Professor Luízínho Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Balustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

POT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
iR Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2R Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3R Vice-Presidente: Celclta Pinheiro (PFL)
Titulares

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hau/y

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Silvio Torres

Suplentes

Eunfcio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros

4 vagas

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Caio Riela
íris Simões

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Lufs Carlos Heinze

Antônio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Paudemey Avelino
Pedro Bittencourt

Neuton Lirna (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Luciano Bivar

PDT
Coriolano Sales (PMDB)

1 vaga

Evilásio Farias
1vaga

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318·6960 /6989/ 6955

PTB

PPB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

PT

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

PFL

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Montl
Paulo Lima
Pedro Novais

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Yeda Crusius

Basfllo Villani (PSDB)
Félix Mendonça

PSDB

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMDB

TItular.

Suplentes

Luiz Dantas

PPS

1 vaga

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
iR Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2R Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
SR Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Eduardo 8eabra (PTB) Femando Gabeira (PV)

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1R Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2R Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
3R Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titular..

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins



José Carlos Coutinho PPA
Lael Varella José Janene Nilton Baiano

Ursicino Queiroz Nelo Rodolfo Ricardo Barros

PMDB
Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

Albérico Filho PTB

Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

3 vagas PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Suplentes

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Poselia
Waldemir Moka

4 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PMOB

PFL

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Presidente: Alceu Collares (PDT)
111 Vice·Presidente: Enio Bacci (PDT)
211 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
311 Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga Haroldo Lima

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-S6 _ Reunião: 4Ds feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318·2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa

Fernando Zuppo

DI'. Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Suplentes

Regis Cavalcante (PPS)

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

Max Mauro

Titulares

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Serafim Venzon

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feij6

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888 / 6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
111 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
311 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Arceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PFL

PMOB

PSOB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Ricardo Rique
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio Reis

Virgílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
DI'. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PSOB

PT

PPB

Amon Bezerra
Clovis Volpi

Cust6dio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feij6

Saulo Pedrosa

João Fassarella
Luci Choinacki
Mareio Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

1 vaga

Suplentes

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lamanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PMDB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano cabral Francistônio Pinto
Edlnho Araújo (PPS) Gessivaldo lsaias
Glycon Terra Pinto Jorge Costa
Hermes Parcianello Múcio Sá
João Henrique Osvaldo Reis
1 vaga Wilson Santos

PSDB
Alofzio Santos Basílio Villani
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr. Heleno
Mário Negromonte Narcio Rodrigues
Neuton Uma (PFL) Paulo Feijó
Roberto Rocha Ricarte de Freitas
Romeu Queiroz Sérgio Reis
Silvio Torres Vittorio Medloli

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

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

PDT
Luís Eduardo (S. Part.) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Miriam Reid

José Borba (PMDB)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujácio Simões De Velasco

PPS

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avellno (PMDB)
Ildefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

PFL

TItulares

Presidente:
19 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
~ Vice·Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3g Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Cabo Júlio

Celso Giglio
Max Mauro

Luiza Erundina
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

Dr. Hélio
Serafim Venzon

PDT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

Remi Trinta

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

PMDB
Laire Rosado Eunicio Oliveira
Pedro Celso (PT) Júlio Delgado
Ricardo Noronha Osvaldo BlolOOi
Vanessa Grazziotin (PedoB) Pinheiro Landim
Zaire Rezende 1 vaga

PSDB
Alex Canziani Arthur Virgilio
Alexandre Santos José Milltão
Jovair Arantes Lúcia Vânia
Marcus Vicente Mareio 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

PDT
Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
secretário: Eloizio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155·A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318·2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1g Vice·Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2g Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3g Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares Suplentes

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Almeida de Jesus

Alceu Collares
Enio Bacoi

Magno Malta
Renilto Leal

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

PV
Olavo calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318·6973 a 6976

1 vaga



Bloco PSB, PCdoB

Fax: 318-2125

Suplentes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Paudemey Avelino

João Magalhães
Jorge Pinheiro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PSDB

PMDB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto
Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães

PFL

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Virgflio 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

PDT
José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira 1vaga

Bloco PSB, PCdoB
Haroldo Lima 2 vagas
Pedro Valadares

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2Q Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3Q Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Gesivaldo Isaias
João Herrmann Neto (PPS)
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Renildo Leal

José Pimentel
Márcio Matos

1 vaga

Agnaldo Muniz

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Vilmar Rocha

Suplentes

Dr. Benedito Dias
João Tota

Sérgio Barros (PSDB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

PDT
Josué Bengtson

Eurfpedes Miranda

PT

PSDB

PPB
Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

PMDB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PFL

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lamanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner Wanderer

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

PFL

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

Átila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares



Bloco (PSB, PedoB)
Eduardo campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, sala 165·B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nll 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096192 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo carneiro (PFL)
111 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
211 Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
311 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
TItular. Suplent..

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Calado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Prlante
Luiz Bittencourt
Paulo Uma

Antonio Kandir
José Mllltão
Lúcia Vânia
luiz carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Alolzio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzolni

Fattar Júnior
João Plzzolatti
Romel Anlzio
sampaio Dórla (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
1vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

Manoel Castro
Pedro Pedrosslan

WlIllOI1 Braga

Barbosa Neto
Edlnho Bez

Gastio Vieira
José Chaves

Phllemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anlvaldo Vale

Antonio cambraia
Basílio Vlllani
Inaldo Leitão

Manoel Satviano
Sílvio Torres

Avanzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgllio Guimarães

Eliseu Moura
Enlvaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Glglio
Eduardo Paes

Eurrpedes Miranda
Fernando Zuppo

Almerinda de carvalho
ivania Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abflio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassl 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
Joeé Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahlm Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sesslm Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PedoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas De Velasco
8ecrretária: Clly 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 NQ 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSE GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90,142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nll 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXERCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498197 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
111 Vioe-Presidente:
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente:



Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 0001/99 Autor: Moroni Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
1; Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
2; Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3; Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
TItulares Suplentes

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:31 B-7054

Suplentes

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

Eunício Oliveira
5 vagas

PFL

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nll 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 111

DO ARTIGO Nll 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 22DO

REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTlTIJIÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Proposição: PEC 0203/95 Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSOB)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2; Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3; Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMOB)

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Pastor Valdeci Paiva

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Junior
Nilton Baianl) José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

PDT
Wanderley Martins 1 vaga

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

6 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

1 vaga

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PDT

PTB

PPB

PFL

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

Cabo Júlio

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro FioravantEI

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Femando Gonçalves
José Carlos Elias

Neiva Moreira

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL}
Sebastião Madeira

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Titulares



Bloco (PSB, PCdoB)

lris Simões

Teima de Souza
3 vagas

Edison Andrino
Milton Monti

Osmânio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy Júnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Paulo Delgado
Virgílio Guimarães

3 vagas

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Jonival Lucas Júnior

PT

PFL

PTB

PPB

PTB

PPB

PSOB

PMOB

POT

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco Lincoln Portela
secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318·6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NS! 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)
111 Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
211 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
311 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
TItulares Suplentes

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

Bloco (PSB, PCdoB)

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzelli

Átila Lira
Basílio Villani
Emerson Kapaz
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga

Coriolano Sales Fernando Coruja

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Eduardo Seabra Caio Riela
Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia

Eurico Miranda
Herculano Anghlnetti
Hugo Biehl

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Marcelo Déda
Professor Luizinho

Suplentes

Gilmar Machado
José Genoíno Caio Riela

José Janene
Robério Araújo

1 vaga

Agnaldo Muniz

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Silas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PT

POT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

PSOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor: PRESIDENTE

Neiva Moreira

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner salustiano

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Proposição:
Presidente: De Velasco (PST)
111 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
211 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
311 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Clementino Coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7083

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonõ
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli



Bloco (PSB, pedoB)
1 vaga Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N!! 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
111 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
21! Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
31! Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

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
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N!l64,

DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PlF 001009 Autor. Poder Execulivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
11! Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2" Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
31! Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Rodrigo Maia

Alceu Collares

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
NUton Baiano

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares

POT

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

Renildo Leal

Dr. Hélio

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Pastor Amarildo
Robério Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

Dr. Hélio

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

Aloízio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

Carlito Merss
Fernando Marmni
Geraldo Magela
João Fassarella

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

Murilo Domingos
Rodrigo Maia

1 vaga

PFL
Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

PMOB
Múcio Sá

Silas Brasileiro
4 vagas

PSOB
André Benassi

Ayrton Xerêz
João Almeida
Mareio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT
Ben-Hur Ferreira

Iara Bernardi
João Coser

Professor Luizinho

PPB
Almir Sá

Edmar Moreira
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Celso Giglio

Duilio Pisaneschi
POT

1 vaga

Djalma Paes
Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Eugênio Sérgio Miranda
Bloco (P5B, PCdoB)

Eduardo Campos



Freire Júnior
Gastão Velra

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagai

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Aloízio Santos
Luiz carl08 Hauly

Ricardo Ferraço
3 vagas

PT

PSDB

PMDB

Alberto Goldman
Jovtlir Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Confúclo Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parclanello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles sampaio

Affonso camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Blttencourt
Raimundo santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL rfl827, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 28 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
Proposição: PEC 0627/98 Autor: senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Themíltoclés Sampaio (PMDB)
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3!l Vice-Presidente: E1iaeu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDS)
Tltul..... Suplentee

PFl

Suplentes

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes landim

1 vaga

PFl

PMDB
Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
salatiel Carvalho

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Bloco (Pl, PST, PMN, PSD, PSl)
Eujácio Simões Luciano Bivar
secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 81165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1li Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2ll Vice-Presidente: Ricardo Berzolni (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Delfim Netto Celso Gigio
Herculano Anghinetti 1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel salviano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzolnl
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Femando

PSDB

PT

PPB

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Geraldo Simões
Luiz Sérgio
Maria do carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PPB

PTB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

José Carlos Elias
Renildo Leal

Murllo Domingos
Rodrigo Maia

PTB
José carlos Elias

Luiz Antonio Fleury Airton Dipp

PDT

Coriolano Salee

Bloco (PI., P8T, PMN, PSD, PSl)

Almeida de Jesus Pastor Valdecl Paiva
Secretária: Adia calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone:318-7062

PDr
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSl)
Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões especiais, Anexo li, 81165-B
Telefone: 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSBj PedoS)

Vaneesa Grazziotln



1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Or. Benedito Dias
João Ribeiro

José Melo
Luis Barbosa

PDT

PFL

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
1 vaga Ronaldo Caiado

PMDB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
Ancistônio Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSDB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luís Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca Romeu Anizio .

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

Olímpio Pires

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marllu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Lufs Eduardo (PSDB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentea

PFL

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
190r Avelino
Jorge Costa

1w~ 1w~

4 vagas Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor: E/ton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
211 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECERÀ PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUClONAL NIiI 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 51i1 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (pMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT) .
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

PSDB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB
Nelson Marquezelli
t vaga

PDT
Enio Bacoi

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318·7062



PSDB
Antonio Feijão Badu Picanço
B. Sá Sebastião Madeira
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho

PT
Dr. Rosinha João Grandão
Pedro Wilson Padre Roque

PPB
Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Vvonilton Gonçalves

PTB
Renildo Leal Josué Bengtson

PDT
Agnaldo Muniz Fernando Zuppo

Bloco (PDB, PedoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151·B
Telefone: 318-7058

(* indicado de ofrcio pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição: PEC 85199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1Q Vice-Presidente: José Militão (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Arlindo Chinaglla (PT)
3Q Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
TItulares Suplentes

PPS

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Robério Araújo

Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim
PTB

PPB

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: serviço de Com. Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1Q Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2Q Vice·Presidente: Geraldo Simões (PT)
3Q Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
TItulares Suplentes

PFL

PDT
Pompeo de Mattos Celso Jacob

Bloco PSB,PC do B
Sérgio Miranda Eduardo Campos

José Mendonça Bezerra Darci Coelho
Paulo Braga Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Jaime Martins
Sérgio Barcellos Maluly Netto
Vilmar Rocha Moreira Ferreira
Zezé Perrella Paulo Marinho
Zila Bezerra Roland Lavigne

PMDB
Ana Catarina Hermes Parcianello
Anlbal Gomes João Mendes
Igor Avelino 4 vagas
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

PSDB
Ademir Lucas Fátima Pefaes
Antonio Feijão Maria Abadia
Nicias Ribeiro Marinha Raupp
Nilo Coelho Max Rosenmann
Rafael Guerra Nilson Pinto
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Geraldo Simões José Pimentel
Wellington Dias 3 vagas
2 vagas

PPB
Cunha Bueno Antonio Joaquim Araújo
João Pizzolatti Hugo Biehl
1 vaga Romel Anizio

Fernando Gonçalves

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

4 vagas

6 vagas

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

Alex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

PT

PFL

PSDB

PMDB

Jaime Fernandes
José Thomaz NonO
Laur Lamanto
Moreira Ferreira
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius



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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI NR 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição: PL 0634n5 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1l! Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3l! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

PV

Cleuber Crneiro Ciro Nogueira
Expedito Júnior José Carlos Vieira
Gerson Gabrielli Luciano Pizzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Ana Catarina Darcísio Perondi
19or Avelino Osmar Serraglio
João Mendes Osvaldo Biolchi
Lamartine Poselia Themístocles Sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
Zaire Rezende

PSDB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adâo Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro Luiz Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Pizzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Lincoln Portela João Caldas
PPS

Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N2 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 79 E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 79 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1l! Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (pn
3l! Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Remi Trinta

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Coriolano Sales

Celso Russomanno
2 vagas

Philemon Rodrigues
5 vagas

Caio Riela
Fernando Gonçalves

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

Renildo Leal
1 vaga

PDT

PTB

PSDB

PMDB

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, pedoB)

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

José Roberto Batochio

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Almeida de Jesus

Eber Silva

Celso Giglio
Max Mauro



celso Jacob
PDT Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Neuton Lima (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

PV
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 NQ 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
TItulares Suplent811

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Linceln Porteis João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-8
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 33, DE 1999,
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA

DO TRABALHO". (JUíZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33199 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente: Pedro Henry (PSDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
32 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Dr. Hélio

Cezar Schirmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duilio Pisaneschi

João Tota

1 vaga

Padre Roque
1 vaga

Alofzio Santos
2 vagas

Fernando Zuppo

Aldir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçol Filho

1 vaga

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Pedro Wilson
Wellington Dias

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
SalaUel Carvalho

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

4 vagas

1 vaga

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Mareio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Pedro Valadares

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Ildefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMDB)

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PMDB
Darcfsio Perondi
Edison Andrino
Efolone Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
laire Rezende

PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos HauJy
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

PT
Adão Pretto
Aloizio Mereadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

PPB
Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PTB
Dulllo Pisaneschi
Eduardo Seabra

PDT
Neiva Moreira

Haroldo Lima

PFL

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabeira (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 0020195 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
211 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
TItulares Suplentes



Fernando Coruja

Hugo Biehl Duilio Pisaneschi
Pedro Corrêa 1 vaga

Ricardo Barros

Titulares

Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Lino Rossi
Luiii!: Carlos Hauly
Marcio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

PFL

PMOS

PSOS

PT

PPS

PTa

Suplentes

Francisco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zeii!:é Perrela
Zila Bezerra

6 vagas

Anivaldo Vale
Arthur Virgnio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Paulo Magalhães
Paulo OCtávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PMOS

PSDB

PT

PPS

PTB

POT

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga
Roberto Jefferson Eduardo Seabra Bloco PSB, PCdoB

POT Clementino Coelho (PPS) 1 vaga
Fernando Coruja 1 vaga Bloco PL,PST, PMN, PSO, PSL

aloco (PSS, PC do S) Paulo José Gouvêa De Velasco
Agnelo Queiroz 1 vaga

BlOCO (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
. João Caldas Almeida de Jesus

PPS
Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida .
Local: ServiçO de Com. aspeciais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N24.376, 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 (PSOB)
111 Vice-Presidente:
212 Vice-Presidente; Waldomiro Fioravante (PT)
312 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFJ..)
Titulares Suplentes

PPS
Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 62 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDS)
111 Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
211 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
311 Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda de Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Aracely de Paula

Costa Ferreira
Francisco Garcia

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

2 vagas

Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

Adauto Pereira
Expedito Júnior

PFL
Gerson Gabrielli
LavoisJer Maia



Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues Jorge Alberto

PPS

Djaima Paes Jandira Fegha1i
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo JúliO Eujácio Simões

1 vaga Regis Cavalcante
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318·8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO~ DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 151195 Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1li Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
211 Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
311 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
TItulares Suplentes

Alberto Mourão
Nelo Rodoffo

Jair Bolsonaro
2 vagas

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

Roberto Jefferson

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Carlos santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PFL

PT

PDT

PTB

PPB

PMDB

PSDB

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
111 Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2R Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
311 Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

PPS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Luiz Antonio Fleury

Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone.: 3186874

Eurípedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Serafim Venzon

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Armando Abílio
Domiciano Cabral

Edinho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Adauto Ferreira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Wagner salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PT

PFL

PDT

PPB

PTB

PMDB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)

Abelardo Luplon
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Udia Quinan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Eber Silva

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Eduardo Seabra
1 vaga

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Ana Catarina
Euler Morais
Freire JúniOr
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio



PFL

PV

PPS

PFL
Aldir Cabral

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

Josué Bengtson

4 vagas

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Elton Rohnelt
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
1 vaga

PT

POT

PTS

PPB

PSOB

PMOB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Femando

José Roberto Batochio Femando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

Evilásio Farias José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Celso Giglio

Augusto Franco
Dr. Helena
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Márcio Bittar Regis Cavalcante
Secretário: Francisco Lopes
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
22 Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Darci Coelho
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo OCtávio
Roberto Brant

Átila Lins Affonso Camargo

Celso Giglio

Antonio Palocci
Iara Bernardi

2 vagas

4 vagas

1 vaga

Aloízio Santos
Badu Picanço

Danilo de Castro
Max Rosenmann

Pedro Canedo
1 vaga

João Pizzolatti
Luís Carlos Heinze

1 vaga

PT

PTB

POT

PPB

PSOB

Affonso Camargo

Enio Bacci

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318 0767

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PMDB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB
José Antonio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Fetter Júnior
Ibrahim Abi-Ackel
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso

Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho



Fernando Coruja Celso Jacob
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

José Antonio

Armando Abílio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Oscar Andrade
Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mârio Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Flávio Derzi
Gustavo Fruet

João Colaço

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PT

PPS

PDT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

Jandira Feghali

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

1 vaga Edinho Araújo
Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo de Comissões Especiai, Anexo 11, Bala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE lABORATÓRIOS
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
111 Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
311 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)
Titulares

Darcísio Perondi
Luiz Bittencourt
salatiel Carvalho

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

1 vaga

1 vaga

Albérico Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Alcione Athayde
Francisco Silva Femando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

Aloízio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Mareio Fortes

Nelson Marchemn
1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcio Sá

Phllemon Rodrigues
Ricardo Izar

Átila Uns
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

PT

PDT

PTB

PPB

PFL

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

OJ[pio Pires

Duílio Pisaneschi

Jandira Feghali

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Basílio Villani
Mârio Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária: Leila Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Carlos santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NA 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIISUIÇÃO 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 136199 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
111 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
211 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
311 Vice-Presidente: Herculano Anghlnetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Aracely de Paula
Eliseu Resende
Ildefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade



PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Iris Simões Renildo Leal

PDT
Alceu Collares Fernando Zuppo

1 vaga

Suplentes

Edmar Moriera
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

José Pimentel
3 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PT

PPS

PTB

PPB

PSDB

PMDB

PFL

Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
111 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
211 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
311 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz NonO
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Givaldo Carimbão

Márcio Bittar 1 vaga
Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318·7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

Antonio Carlos Bisoaia
Antonio Parocci
Marcos Rolim
Wellington Dias

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

PDT
Eurfpedes Miranda Celso Jacob

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoS)

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abj·Ackel

Silas Câmara
1 vaga

Jutahy Júnior
Léo Alcântara

Uno Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Henrique Fontana
3 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues

2 vagas

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonilton Gonçalves

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wandervall Robério Araújo
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!2137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
211 Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3 11 Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

José Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nice Lobão
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tuma

PFL
Darci Coelho
Jaime Martins
João Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz Nonõ
Luciano castro
Paulo Marinho

PMDB
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSDB
Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Júnior

PTB
Celso Giglio
Walfrido Mares Guia



PPS

POT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Dr. Evilásio Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165 - B
Telefone: 318-8428 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N2 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1"

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
112 Vice-Presidente: Deusdeth Panteja
212 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
312 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares

PPS

Titulares

Albérico Cordeiro (PTB)
Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PFL)
Aloízio Santos (PSDB)
Antônio Geraldo (PFL)
Antônio Jorge (PTB)
Armando Abílio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Betinho Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonânio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gessivalclo lsaias (PMDB)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PedoB)
Henrique Eduardo alves (PMDB)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (pedoB)
João Caldas (PL)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)

Márcio Bitiar Airton cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 8/165B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO
DESTINADO A TRATAR DA TRANSPOSiÇÃO

DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E
REVITALIZAÇÃO DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO

QUE VIABILIZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
112 Vice-Presidente: Albérico Cordeiro (PTB)
212 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
312 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Cabo Júlio

1 vaga

João Tota
2 vagas

4 vagas

Serafim Venzon

Suplentes

6 vagas

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoia
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

Nelson Marquezelli

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pecfrosa
3 vagas

PT

PTB

POT

PPB

Bloco (PSB, PedoB)

PSOB

PFL
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PMOB

Paulo Baltazar

Coronel Garia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Romrnel Feijó
Sérgio Reis

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Murilo Domingos

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Adrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Neiva Moreira

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves



José Pimentel (PT)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Déda (PT)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (Sem Partido)
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Mauro Benevides (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Pa:.l!o Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)

Pedro Corrêa (PPB)
Philemon rodrigues (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Robério Araújo (PL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
TeIma de Souza (P'T)
Waldir Pires (PT)
Walter Pinheiro (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug 0::020002
gestlo =02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$127,60
R$O,30
R$ 0,80

R$62,OO
R$193,20
R$255,20

R$ 0,30
R$O,80

Os pedidos deverao ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pela
Caixa Ec0n6mlca Federal- Agtncla 1388-2 PAB SEEP, conta ,.. 920001~2. Banco do BraeiI,
Ag6ncia 360~1, conta nD 170500-1, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450. a favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores. abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de EdiçOes Técnicas
02000202902Q02..1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - OrçamentolCobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLlCAÇOES
PRAÇA DOS TR~S PODERES SINo - BRASfuA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (0xx61) 311-3812 e (Oxx61) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

ISBN: 85-7365-067-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

... POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN: 85-7365-059-1

RS 10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-064-8

R$5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-071-0

R$1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-065-6

R$1,99

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedí@camara.gov.br
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